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15 ഡിസംബർ 2021 പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
പതിചനട്കാം ജന്മദിനെകായിരുന്നു. കെന്നുവന്ന 

വഴികളും തകാണ്ിയ കെമ്പകളും ഏചറ. പ്രകായപൂർത്ി
യകായപ്കാൾ ഒരു തിരിഞ്ഞു പനകാട്ം അത്യകാവശ്യം.
ഇന്്യൻ അപസകാസിപയഷൻ ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ (ഐ.എ.പി.സി) ആണ് ഭകാരതത്ിചല 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്കരുചെ ജനകറീയ 
സംഘെന. ജനകാധിപത്യപരെകായി തിരചഞ്ടുത് 
പ്രതിനിധികൾ നയിക്കുന്ന സംഘെന. പകാലിയം 
ഇന്്യചയ ഐ.എ.പി.സിയുചെ ഒരു പപകാഷക സംഘ
െനയകായിട്കാണ് ഞങ്ങൾ കകാണുന്നത്. ഇത്രം സം
ഘെനകൾക്കു വലിയ പ്രസക്ിയുണ്് എന്ന് ഞങ്ങൾ 
വിശ്വസിക്കുന്നു. ദറീർഘകകാലപത്ക്കുള്ള പദ്തികൾ 
ഇെകാനും പ്രവൃത്ിയിൽ വരുത്കാനും ഭകാരവകാൈിത്വം 
ഇെയ്ക്കു െകാറകാത് സംഘെനകൾക്കും സ്കാപനങ്ങൾ
ക്കും സകാധിക്കും. രണ്ടുതരം സംഘെനകൾക്കും ഹക
പകകാർത്തുപിെിക്കാനകായകാൽ ശക്ി വളചരക്കൂടും.
ഭകാരതത്ിചല എ്കാ െനുഷ്യർക്കും അവരുചെ പരകാ
ഗെികിത്സപയകാചെകാ്ം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യ
െകാകുന്ന ഒരു നകാചള ആണ് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
ലക്്യം. ഇതിനകായി പകാലിയം ഇന്്യ, തത്പരരകായ 
വ്യക്ികപളകാടും സംഘെനകപളകാടും സർക്കാരുക
പളകാടും പെർന്ന് ആപരകാഗ്യ പരിപകാലനത്ിൽ പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ഉൾചക്കാള്ളിക്കാനും അതിനു 
തകാങ്ങകായി നിൽക്കുന്ന പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സ്കാ
പനങ്ങളും പ്രസ്കാനങ്ങളും തുെങ്ങകാനും ഹകപകകാർ
ക്കുന്നു.
18 വയചസെത്ിയിട്ം െകാറകാത് െില അെിസ്കാന മൂ
ല്യങ്ങൾ പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്കുണ്്.
ഒന്ന്, പരകാഗിയും കുടുംബവുെകാണ് മുഖ്യം. സംഘെന
യ്ക്ക് ഒരിക്ലം പരകാഗിചയക്കാപളകാ കുടുംബചത്ക്കാപളകാ 
പ്രകാമുഖ്യം ഒരിക്ലം പകാെി്.
രണ്്, ശുശ്രുഷ പരകാഗിയുചെയും കുടുംബത്ിചറെയും 
അവകകാശെകാണ്; സംഘെനപയകാ പ്രവർത്കപരകാ 
നൽകുന്ന ഔദകാര്യെ്.

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

പാലിയം ഇന്്യയ്ക്കു 
പ്രിനെട്ട് വയസ്ട്

മൂന്ന്, സകാമൂൈ്യമൂലധനം അമൂല്യചെന്ന് നകാം വിശ്വ
സിക്കുന്നു. സമൂൈത്ിചല ആപരകാഗ്യസംബന്ധെകായ 
ദുരിതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പരകാഗിക്് ചുറ്റുമുള്ള സമൂൈ
ത്ിൽ നിന്നുതചന്ന ശക്ി ഉൾചക്കാണ്് സന്നദ്പ്ര
വർത്കരുചെ പങ്കാളിത്പത്കാചെ നമ്മുചെ കർ്ം 
നകാം നിറപവറ്റും.
നകാല്, കകാരുണ്യപത്കാടും അനുതകാപപത്കാടും, 
എന്നകാൽ ഗുണനിലവകാരത്ിന് ഒട്ം കുറവി്കാചത, 
പരകാഗിയുചെ അന്സെ് ൈനിക്കാചതയുള്ള ശുശ്രൂഷ
യകാണ് നകാം നൽപകണ്ത്. െചറ്റ്കാ വ്യക്ികളും 
ഏചതങ്ിലം രറീതിയിൽ ന്ചളക്കാൾ ഉയർന്നവ
രകാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്്, എ്കാ വ്യക്ികപളകാടും 
ബഹുെകാനപത്കാചെ ചപരുെകാറകാനുള്ള ബകാധ്യത നമു
ക്കുണ്്.
അഞ്ച്, ഹനതിക തത്്വങ്ങളകായ പരകാഗിയുചെ സ്വയം 
നിർണയകാവകകാശം, നന്മ ചെയ്യൽ, തിന്മ ചെയ്യകാതിരി
ക്ൽ, നറീതിപൂർവെകായ വിഭവം പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്നിവ 
നകാം മുറുചക പിെിക്കുന്നു.
ഹകപകകാർത്തു പിെിച്ചു കൂചെ നെക്കാൻ അവസരം 
തന്ന ഐഎപിസി പകരളയ്ക്ക് പ്രപത്യകം നന്ദി. ഈ 
പതിചനട്കാം ജന്മദിനത്ിൽ എ്കാവരുചെയും അനു
ഗ്രൈകാശംസകൾ ഞങ്ങൾ പതടുന്നു.
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കാര്കുണ്യത്ിനറെ 
സട് നെഹസ്പർശം
മുഹമ്മദക് റാഷിദക്

ഇപന്നകാളം എചറെ ജറീവിതത്ിൽ കെന്നു പപകാ
യിട്ള്ളതിൽ െപനകാൈരെകായതും, ഒപര സെയം 

സപന്കാഷത്ിചറെ െധുരവും ചനകാമ്പരത്ിചറെ െിഴിന
നവും അറിയുകയും ചെയ്ത നിെിഷം...
വർഷങ്ങൾക്് മുൻപ്, കുതിച്ചുതുള്ളുന്ന ബകാല്യത്ി
ചറെ കുറുമ്പ് െകാറകാത് സെയത്്, കകാലം ഒരു പറകാഡ് 
ആക്ിഡറെിചറെ രൂപത്ിൽ എചറെ ബകാല്യത്ിചറെ 
സപന്കാഷങ്ങൾ കവർചന്നടുത്തുചകകാണ്ടുപപകായി. 
ശക്െകായ ഒരു ഇെിയിൽ ചതറിച്ചു വറീണ എചറെ 
പെപലക്് പലകാറി കയറിയിറങ്ങി. പെകാര വകാർന്നു തുെ
ങ്ങിയിരുന്നു. കകാഴ്ച കണ്ടു െരവിച്ചുപപകായ െനസ്സുെകായി 
എചന്നയും പകകാരിചയടുത്വർ പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡി
ക്ൽ പകകാപളജിപലക്് കുതിച്ചത് എചറെ രണ്കാം ജന്മ
ത്ിപലക്കായിരുന്നു.

ഡയൂട്ി കഴിഞ്ഞു പപകാകകാൻ ഇറങ്ങി നിന്ന ഒരു പഡകാ
ക്ടറുചെ അടുപത്ക്കാണ് െകചറെ ജറീവനും കയ്യിൽ 
പിെിച്ച് ഉ്യെക്ം ബന്ധുക്ൾ ഓെി വന്നത്. ഒരു 
നിെിഷം പപകാലം പകാഴകാക്ിയി് അപദേൈം. പെകാര
യിൽക്കുളിച്ച ആ ഏഴു വയസ്സുകകാരചറെ ജറീവനുപവണ്ി 
അപദേൈം ഓ്പറഷൻ തിപയറ്ററിപലക്് തിരിച്ചു വന്നു.
െണിക്കൂറുകൾ കെന്നുപപകായി. പ്രിയച്ട്വരുചെ 
പ്രകാർത്ഥനകളും അപദേൈത്ിചറെ കകാരുണ്യവുംചകകാ
ണ്് െരണ െകാലകാഖ എചന്നക്കൂെകാചത െെങ്ങിപ്കായി.
അന്ന് െരിപക്ണ്തകായിരുന്നു...
'24 െണിക്കൂർ കഴിയകാചത ഒന്നും പറയകാൻ പറ്റി്' 
എന്ന് പഡകാക്ടര് പറഞ് ആ െനുഷ്യ ജറീവനകാണ് 
ഈ ഞകാൻ. 
ആ പഡകാക്ടറുചെ പപര് ഞകാചനകാരിക്ലം െറക്ി്: 
പഡകാ പബകാസ് പകകാ പജകാൺ. എചന്ന ജറീവിതത്ിപല

ത്�ാ. ബീന ഉമ്മന്, മുഹമ്മദക്  റാഷിദക്, ത്�ാ. ലുലു മാതയൂസക്
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ക്് പെച്ചവൻ െെക്ിവിട്ത് അപദേൈത്ിചറെ കരങ്ങ
ളിലൂചെയകാണ്.
ഇന്ന് ഞകാൻ ഇവിചെ ഉണ്്; എചറെ ജറീവിതത്ിചല 
പ്രതിസന്ധികപളകാെ് സന്ധിയി്കാ സെരം ചെയ്തുചകകാ
ണ്്, ഓപരകാന്നകായി പ്രശ് നങ്ങപളകാപരകാന്നിചനയും തര
ണംചെയ്തു പപകാരുന്നു.
വർഷങ്ങൾക്ിപ്പുറം,  എചറെ ആഗ്രൈങ്ങളിൽ 
ഓപരകാന്നും ഹദവം എനിക്് തന്നുചകകാണ്ിരുന്നു, 
ന് കൂട്കകാരുചെയും കുടുംബത്ിചറെയും രൂപത്ിൽ, 
കൂചെ നിന്ന ന് െനുഷ്യരുചെ പവഷത്ിൽ.
ആക്ിഡറെിനു പശഷം പഠനം വളചരക്കാലം മുെങ്ങി
ചയങ്ിലം വറീണ്ടും തുെർന്നു പഠിച്ചു. പകകാഴിപക്കാെ് 
�കാറൂഖ് പകകാപളജിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി പൂർത്ിയകാക്ി. 
ഇന്ന് കുസകാറ്റ് ചകകാച്ചി ക്യകാമ്പസിചല പിജി (എം.
സി.എ) വചര എത്ി നിൽക്കുന്നു.
ഈ അവസരത്ിൽ എനിക്് അത്പയചറ സൈകായ
െകായിട്് പവണ്ിയിരുന്നത് ഒരു ഇലക്ടിക് വറീൽചെയ
റകായിരുന്നു. ലറീന എ.വി എചറെ ആവശ്യം അറിയിച്ച
പ്കാൾ ZMART �ൗപണ്ഷചറെ സൈകായം ചകകാണ്് 
പഡകാ. ബറീന ഉ്ൻ എനിക്് അചതത്ിച്ചു നൽകി. 
സ്വപ് നതുല്യെകായ ഒരു സപന്കാഷം...!
പകകാഴിപക്കാെ് ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് ചെ
ഡിസിനിൽ (ഐ.പി.എം) ചവച്ചകായിരുന്നു െെങ്ങ്. 
ആ അവസരത്ിലകാണ്, അപ്രതറീക്ിതെകായി പഡകാ. 

പബകാസ് പകകാ സകാറിചറെ പപര് ബറീന െകാഡം പറയകാനി
െയകായത്. പപര് പകട്തും ഞകാനും ഉ്യും മുഖകാമുഖം 
പനകാക്ി. ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിലണ്കായിരുന്ന സകാ
റിചനക്കുറിച്ചകാപണകാ പറയുന്നത്? 
അചത, എചറെ ജറീവിതം തിരിച്ചുതന്ന ആ വ്യക്ിചയ
ക്കുറിച്ചു തചന്ന!
അപദേൈത്ിചറെ ഭകാര്യയകാണ് പഡകാ. ലല െകാതയൂസ് 
(ഇപ്കാൾ ഐ.പി.എ്ിചറെ അക്കാഡെിക് ഡയറ
ക്ടർ) എന്ന് ഞങ്ങൾ അപ്കാഴകാണ് അറിഞ്ത്. എന്തു 
പറയണം, എങ്ങചന പറയണം എന്ന് അറിയകാൻ 
കഴിയകാത് ഒരു അവസ്. എവിചെപയകാ അപദേൈവും 
ഈ ഒരു സപന്കാഷത്ിൽ പങ്കുചകകാണ് അനുഭൂതി. 
ഒരു നിെിത്ംപപകാചല പതകാന്നിയ സന്ദർഭം. ലല 
െകാഡത്ിചറെ ഹകകളിൽ നിന്ന് ആ വറീൽചെയർ 
ഞകാൻ ഏറ്റു വകാങ്ങി. െകാഡം അനുഗ്രൈം തന്നു.
സങ്െം വന്നത്, 2017 മുതൽ ഞകാൻ ഐ.പി.എ്ി
ലണ്്; പചക് ഒരിക്ൽ പപകാലം അപദേൈവും അവി
ചെയുചണ്ന്നത് എനിക്് അറിയകാൻ പറ്റകാചത പപകായി 
എന്നതിലകാണ്. കഴിഞ് വർഷം പബകാസ് പകകാ സകാർ 
നച് വിട്പപകായി. ഒരു വട്ം കൂെി എനിക്് കകാണകാൻ 
കഴിയുെകായിരുന്നു അപദേൈചത്.
െനസ്സും കണ്ം ഒരുപപകാചല നിറഞ് ഒരു നിെിഷം! 
വകാക്കുകൾ ചകകാണ്് നന്ദി പറയുക അസകാധ്യം. എന്നു
മുണ്കാവും എചറെ പ്രകാർത്ഥനയിൽ....
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പ്പ്രാഫ. വി. ശ്ീകാന്ക്

അ്പയകാചെകാ്ം ഒരു െകാസം നകാട്ിൽ തങ്ങി
യതിനു പശഷം 2020 ജനുവരിയിലകാണ് 

ഞകാൻ ആസ് പരേലിയയിപലക്കു െെങ്ങിയത്. അത് 
അവസകാന കൂെിക്കാഴ്ചയകാകും എന്നു കരുതിയത്. 
അ്ക്് കകാൽമുട്െകായി ബന്ധച്ട്് കുപറ പ്രശ് ന
ങ്ങളുണ്കായിരുന്നു. നെക്കാനുള്ള പശഷി നഷ്ടച്
ട്തിൽ അ് അതറീവ ദുുഃഖിതയകായിരുന്നു. അതകാ
കചട് ഒടുവിൽ ഒരു ഓ്പറഷനിൽ അവസകാനിക്കു
കയും ചെയ്തു. ഓ്പറഷചന തുെർന്ന് അ്യുചെ 
സ്ിതി കുറച്ചു ചെച്ചച്ട്. അപതകാചെയകാണ് ഞകാൻ െെ
ങ്ങിയത്. അപ്കാപഴക്കും നകാട്ിൽ പകകാവിഡ് പെരകാൻ 
തുെങ്ങി. അ്ചയ വലിയ ഒരു ആശുപത്ി സംവിധകാ
നത്ിൽ നിന്നു െകാറ്റി എചറെ സപൈകാദരി തകാെസി
ക്കുന്ന ൌണിചല ചെറിയ ആശുപത്ിയിപലക്കു ചകകാ
ണ്ടുവന്നു. കുറചച്ചകാചക് നെക്കാൻ തുെങ്ങി. സ്ിതിഗ
തികൾ ഒന്നു ചെച്ചച്ട്വരികയകായിരുന്നു.
ആറു െകാസത്ിനുപശഷം നകാട്ിൽ നിന്ന് എനിക്് 
ഒരു പ�കാൺ പകകാൾ വന്നു. അ് ഗുരുതരെകായ ഒരു 
സ് പരേകാക്ിലകാചണന്ന്. അർദ് പബകാധകാവസ്യില
െകാചണന്ന്. ഞകാൻ ഇങ്ങുദൂചര ആസ് പരേലിയയിൽ, 
അ് അവിചെ ബകാംഗ് ളൂരിൽ. എങ്ങചന അ്യുചെ 
ശുശ്രൂഷ ഞകാപനചറ്റടുക്കും എന്നതകായിരുന്നു വലിയ 
പ്രശ് നം. ഈ ആപഗകാള െൈകാെകാരിയുചെ കകാലത്് 
ആശ്വകാസപ്രദെകായ െികിത്സ അ്യ്ക്ക് ഉറപ്പു വരു
ത്തുക എന്നതും, യകാതനകുറഞ് സുഖെരണത്ിപല
ക്കു നയിക്കുക എന്നതും ക് പളശകരെകാണ് എചന്നനി
ക്് െനസെിലകായി. എപറെത് ഒരു പഡകാക്ടർ കുടുംബെകാ
യിട്പപകാലം എനിക്് സപൈകാദരങ്ങളുെകായി പെർന്ന് 
ഓപരകാ തറീരുെകാനങ്ങളിചലത്കാൻ പ്രയകാസച്പെണ്ി
വന്നു. എ്കാറ്റിനും െറീപത പകകാവിഡിചറെ അപൈകാ
രവും. മുൻപ് പറഞ്ിട്ള്ളതനുസരിച്ച് വിഷെകരെകായ 
െികിത്സകാ ക്രെങ്ങളിചലകാന്നും, തചന്ന ഉൾച്ടുത്
രുത് എന്ന അ്യുചെ തകാൽ്ര്യവും െകാനിക്ച്പെ
ണ്തകായി ഉണ്കായിരുന്നു.

ഞകാൻ വപയകാജന െികിത്സയിൽ പ്രകാവറീണ്യം 
പനെിയ പഡകാക്ടറകാണ്. ആ രംഗത്് പല രറീതിയി
ലള്ള െികിത്സകാ പദ്തികളുണ്്. അത് എ്കാവർക്കും 
ഒരുപപകാചല സ്വറീകകാര്യെകാകണചെന്നി്. െിക്പ്കാഴും 
വ്യക്ികളുചെ ഇഷ്ടകാനിഷ്ടങ്ങൾ ഈ പദ്തികളിൽ 
പ്രതി�ലിക്ണചെന്നി്. െിലചരകാചക് പരകാഗിക്് 
അവസകാനം വചര സകാദ്്യെകായചത്കാം ചെയ്യണചെ
ന്ന് ആഗ്രൈമുള്ളവരകാണ്. പപക്, എന്കാണ് ഈ 
‘എ്കാം’ എന്നുള്ളത് പലരും പല വിധത്ിലകാണ് 
കകാണുന്നത്.
അ് അപബകാധകാവസ്യിപലക്് നറീങ്ങിത്തുെങ്ങിയി
രുന്നു, ചരെയിൻ സ് കകാനുകളിൽ നിന്നു കിട്ിയ വി
വരെനുസരിച്ച്. നയൂപറകാസർജറി െകാത്െകാണ് ഒരഭയം. 
പപക് അത് അപകെ സകാദ്്യതകൾ നിറഞ്തകായി
രുന്നു. അങ്ങചനയകാണ് അ്ചയ ഒരു പഡകാക്ടറുചെയും, 
നഴ് സിചറെയും പസവനം എച്കാഴും ലഭ്യെകാകുന്ന തര
ത്ിലള്ള ചെറിയ സംവിധകാനത്ിപലക്്, ക് ളിനി
ക്ിപലക്് െകാറ്റിയത്. പല തറീരുെകാനങ്ങളും എടുക്കുക 
ദുഷ് കരെകായിരുന്നു എപന്നകാർക്കുന്നു.
ആപരകാഗ്യപരിരക്യുചെ ഭകാഗചെന്ന നിലയിൽ 
ശക്െകായ ഒരു സകാന്്വന െികിത്സകാ ഘെന എന്നത് 
ഇന്നും ഇന്്യയിൽ വ്യക്ത ഹകവരിക്കാത് ഒരു 
പെഖലയകാണ്. അതിന് അവശ്യം പവണ് പവദന

അകലങ്ങളിൽ 
അമ്മ

അനുഭേം

അമ്മപ്െ സംബന്ിച്ിടത്തോളം 
അവസാനകാലം സമാധാനപരമാെി
രുന്നു. ഒരു പരിധിവപ്ര പ്രൊസങ്ങളം, 
ബുദ്ിമുട്ടുകളം കുറവാെിരുന്നു. വ്യക്ി 
എന്ന നിലെിൽ എത്്ാഴം കുടംബാം
ഗങ്ങപ്ള ഒന്നി്ിച്ചു നിർതേിെിരുന്ന 
ഘടകമാെിരുന്നു അമ്മ. അകലങ്ങളി
ലിരുന്നുപ്കാണ്ക് അമ്മയ്കക് ആൊസര
ഹിതമാെ അവസാന നാളകൾ നൽ
കാനാെിരുന്നു എപ്റെ ശ്മം.
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സംൈകാരികളകായ ഓ്ിപയറ്റ് സ് പപകാലള്ള െരുന്നുക
ളുചെ ലഭ്യതയും പ്രശ് നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്്. നിയ
െപ്രശ് നങ്ങൾ പവപറയും. ഞകാൻ എചറെ സൈപ്രവർ
ത്കരുെകായി ആപലകാെിച്ച് പവണ് നിർപദേശങ്ങൾ 
സപൈകാദരങ്ങൾക്് നൽകിചക്കാണ്ിരുന്നു. എങ്ിൽ
പപകാലം പയകാജി്ിചലത്തുക പ്രയകാസകരെകായിരുന്നു. 
സകാന്്വന െികിത്സചയക്കുറിച്ച് പവണ്ത് അവപബകാ
ധെിച്ങ്ിൽ ഇത്രം തറീരുെകാനങ്ങചളടുക്കുക ബുദ്ി
മുട്കായിരിക്കും.
എപ്കാഴകാണ് െയൂബ് വഴിയുള്ള ഭക്ണം നിർപത്
ണ്ത്, എപ്കാഴകാണ് ഐവി �് ളൂയിഡ് സ് നിർപത്
ണ്ത്, സുഖകരെകായ െരണം പരകാഗിക്് ലഭ്യെകാക്കാൻ 
ഏതറ്റം വചര പപകാകകാം എന്നിങ്ങചന പരകാഗിയുചെ 
ആഗ്രൈങ്ങചളന്് എന്നറിഞ്ിരിക്ണം. പ്രപയകാജന 
രൈിതെകാണ് എന്ന് പബകാദ്്യമുള്ള െികിത്സകാ രറീതി
കളിൽ നിന്ന് വിട്നിൽപക്ണ്ിയും വരും.
അ്യുചെ കകാര്യത്ിൽ പലപ്കാഴും സംഭകാഷണ
ത്ിചറെ പല ഘട്ങ്ങളിലകായി അ് നൽകിയി
ട്ള്ള സൂെനകൾ െികിത്സ ഏപകകാപി്ിക്കുന്നതിൽ 
എനിക്കും കുടുംബകാംഗങ്ങൾക്കും സൈകായകെകായി 
എന്നുതചന്ന പറയകാം. ഇതുപപകാചലയുള്ള ഘട്ങ്ങ
ളിലൂചെ കെന്നുപപകാകുന്നവപരകാടു പറയകാനുള്ളത് 

ഇതകാണ്. ഗുരുതരെകായ ഒരു പരകാഗകാവസ്ചയ പനരി
പെണ്ി വരുപമ്പകാൾ ചെഡിക്ൽ ഇെചപെലകചളയും, 
െികിത്സകാ ക്രെങ്ങചളയും കുറിച്ച് പരകാഗിയുചെ അഭിപ്രകാ
യങ്ങൾ, അഭിലകാഷങ്ങൾ ഇവ മുൻകൂട്ി അറിഞ്ിരി
ക്കുന്നത് ന്തകാണ്. അതുപപകാചല, പഡകാക്ടർെകാപരകാെ് 
സംസകാരിച്ച് െികിത്സയുചെ എ്കാ വഴികചളയും, അന
ന്ര �ലങ്ങചളയും കുറിച്ച് െനസെിലകാക്ിയിരിക്കുക.
അ്ചയ സംബന്ധിച്ചിെപത്കാളം അവസകാനകകാലം 
സെകാധകാനപരെകായിരുന്നു. ഒരു പരിധിവചര പ്രയകാസ
ങ്ങളും, ബുദ്ിമുട്കളും കുറവകായിരുന്നു. വ്യക്ി എന്ന 
നിലയിൽ എപ്കാഴും കുടുംബകാംഗങ്ങചള ഒന്നി്ി
ച്ചു നിർത്ിയിരുന്ന ഘെകെകായിരുന്നു അ്. അക
ലങ്ങളിലിരുന്നുചകകാണ്് അ്യ്ക്ക് ആയകാസരൈി
തെകായ അവസകാന നകാളുകൾ നൽകകാനകായിരുന്നു 
എചറെ ശ്െം.
(ആസ് പരേലിയയിചല നകാഷണൽ ചസറെർ പ�കാർ 
ചൈൽത്ി ഏയ്ജിംഗിൽ ചജറിയകാരേിക് സ് വിഭകാ
ഗത്ിൽ സ് ചപഷ്യലിസ്റകാണ് പലഖകൻ. 360info 
എന്ന ഹസറ്റിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്റീകരിച്ച പലഖനം 
അനുവകാദപത്കാചെ വിവർത്നം ചെയ്തത്: പഡകാ. 
എൻ. സുന്ദപരശൻ).
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വിശപ്ിനറെ വിലാപത്ിനൊര്കു സാന്ത്വെം
കാൻസർ, വൃക്പരകാഗങ്ങൾ, തളർവകാതം, 
പക്കാഘകാതം തുെങ്ങിയവ മൂലം ദറീർഘകകാല 
പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള ഒപട്ചറപ്ർ നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്്. െികിത്സയുചെ കനത് സകാമ്പത്ിക 
ഭകാരം അെിപച്ചൽ്ിക്കുന്ന അനകാഥത്വത്ിൽ കി
െ്കാെമുൾച്ചെ നഷ്ടച്ട്വർ, ജറീവിതത്ിചറെ 
പുറപമ്പകാക്കുകളിചല ഏകകാന്തയിൽ അഭയം 
പതടുന്നവർ അനവധി. 
ഇവരുചെ വറീടുകളിചല 
അടുപ്പുകളിൽ തറീ പുക
യുന്നിച്ന്നറിയകാചത 
'ആൈകാരത്ിനു പശഷം 
െകാത്ം  കഴ ിക്കാനുള്ള 
െരുന്നു' നൽകുപമ്പകാൾ 
നിസെൈകായതപയകാചെ 
െരവിച്ചിരിക്കുന്നവർ... 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഗൃ
ൈസന്ദർശന പരിപകാെി
യിലൂചെ ഞങ്ങൾ കണ് മു
ഖങ്ങളിലധികവും പരകാഗിയുചെയും കുടുംബത്ി
ചറെയും വിശ്ിചറെ വിലകാപത്ിനുെപ്പുറമുള്ളവ
യകായിരുന്നു. ഞങ്ങളുചെ സകാമ്പത്ിക പരിെിതി
ക്കുള്ളിൽ നിന്നു ചകകാണ്് ഞങ്ങൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ് 
പപ്രകാഗ്രകാ'െിനു രൂപം നൽകി.
അഞ്ചു കിപലകാഗ്രകാം അരി, പഞ്ചസകാര, പതയില, 
പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൾച്ടുന്ന 1000 രൂപയുചെ 
ഒരു കിറ്റ് എ്കാ െകാസവും ഇത്രം വറീടുകളിചല
ത്ിച്ചു പപകാരുന്നു. അർൈരകായ ആവശ്യക്കാർ 

അനവധിയകാചണങ്ിലം സകാമ്പത്ിക പരിെിതി 
ഞങ്ങൾചക്കാരു പ്രതിസന്ധി തചന്നയകാണ്. 
പചക് ഉറവ വറ്റിയ ആ കണ്കളിചല പശഷി
ക്കുന്ന ആർദ്രത ഞങ്ങചള അസ്വസ്രകാക്കുന്നു.
സന്മനസ്സുള്ളവർ ഒരു െകാസപത്പക്കാ (1000 
രൂപ) ആറു െകാസപത്പക്കാ (6000 രൂപ) ഒരു 
വർഷപത്പക്കാ (12,000 രൂപ) ഫുഡ് കിറ്റ് 

പപ്രകാഗ്രകാെിപലക്കുള്ള തുക 
നൽകി വിശ്ിചറെ വി
ലകാപത്ിനു സകാന്്വനപെ
കണചെന്ന് അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. തുക പണെകാപയകാ, 
ചെക്കാപയകാ, ഡ്കാഫ്റകാപയകാ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പപ
രിചലടുത്് ഞങ്ങൾക്് 
അയച്ചു തരിക. സംഭകാവ
നകൾക്് 80ജി പ്രകകാരം 
ആദകായനികുതിയിൽ 
ഇളവ്.)

സംഭകാവനകൾ അയയ്ക്കുപമ്പകാൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ്  പപ്രകാ
ഗ്രകാെിന്' എന്നു കൂെി പരഖച്ടുത്തുക. പണം 
ഓണ്ഹലനകായി അയയ്ക്കകാന് ചവബ്ഹസറ്റ് സന്ദ
ര്ശിക്കുക: https://palliumindia.org/donate
വിലകാസം: പകാലിയം ഇന്്യ രേസ്റ്, ഐഷ ചെ
പ്കാറിയൽ പൈകാസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ്, െണ
ക്കാെ് പി.ഒ. തിരുവനന്പുരം 695 009 
പ�കാൺ: 97467 45504. ഇചെയിൽ: info@
palliumindia.org 

ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ്, ആർ.സി.സി മുതലകായ 
സ്കാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആപറകാ ഏപഴകാ കി
പലകാെറീറ്ററിനുള്ളിൽ, 50 മുതൽ 100 ചസറെ് 
വചരയുള്ള ഒരു സ്ലം. കിെത്ിെികിത്സകാ 
വിഭകാഗം, പുനരധിവകാസം, വൃദ്ജന പരി
െരണം, ചരേയിനിങ് ചസറെർ, കൂെകാചത 
അഡ്ിൻ ഓ�റീസുകൾ എന്നിവ ഉൾച്ടുന്ന 

പാലിയം ഇന്്യ ്രിര്കുവെന്പ്കുരത്ട് ഇടം ന്രട്കുന്്കു

ആസ്കാനെന്ദിരെകാണ് വിഭകാവനം ചെയ്യുന്നത്. 
ഇത് ആയിരക്ണക്ിന് നിർധനരകായ പരകാഗി
കൾക്് ഉപകകാരപ്രദെകാകും.
സൈകായിക്കാനും സൈകരിക്കാനും സന്മനസ്സു
ള്ളവർ വിശദകാംശങ്ങൾക്കായി ബന്ധച്ടുക. 
പ�കാൺ: 97467 45502 / 97467 46528. 
ഇചെയിൽ: info@palliumindia.org
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നസാഡിയം: ഒര്കു വില്ലൻ 
കഥാപാത്രം
സി.എം. സത്രാജിനി ടീച്ർ 

വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നി്, അപ്? ശരറീര
ത്ിചറെ നിരന്ര പ്രവർത്നങ്ങൾക്് പ്രകാ

ണവകായു പപകാചലതചന്ന പ്രകാധകാന്യമുള്ള പല വിറ്റകാെി
നുകളും, ധകാതുക്ളും, ലവണങ്ങളും തുെങ്ങി പല ഘെ
കങ്ങളും ആവശ്യമുണ്്. അവയുചെ അവശ്യംപവണ് 
അളവ്, പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവയിലം പല വ്യ
ത്യകാസങ്ങളുമുണ്്. കുറഞ്കാൽ ആപത്്, കൂെിയകാൽ 
െറ്റു പല അസുഖങ്ങളുചെ സകാന്നിദ്്യം എന്നിങ്ങചന 
നിശ്ശബ്ദ പ്രവർത്നങ്ങളിലൂചെ െനുഷ്യചന വട്ം കറ
ക്കുന്ന സ്വഭകാവവിപശഷങ്ങപളകാടു കൂെിയ പല ഘെക
ങ്ങളിൽ ഒന്നകാണ് പസകാഡിയം.
പസകാഡിയം പ്കാഹറഡ് ഉ്കാണ്. ഉപ്പു കുറഞ്കാൽ 
ആൈകാര പദകാർത്ഥങ്ങൾ രുെിപ്രദെകാവി്. കൂെിയകാപലകാ 
ആൈകാരം കഴിക്കാൻ പറ്റി്. ഉ്് കൂെിയകാൽ രക്സ
്ർദേം കൂടും എന്ന് പറയുന്നു. കുറഞ്കാൽ െനുഷ്യചറെ 
ഓർ് നഷ്ടച്ട്്, പരസ്പര ബന്ധെി്കാത് കകാര്യ
ങ്ങൾ പറയുകയും പ്രവർത്ിക്കുകയും ചെയ്ത് ജറീവിതം 
തചന്ന ഹകപെകാശം വന്ന െകാനസികകാവസ്യിൽ 
എത്ിച്ടുന്നു. ഒരു നിപഷധകാത്മക സെറീപനത്ി
ലൂചെ, ഇൈപലകാക ബന്ധങ്ങൾ തചന്ന നഷ്ടെകായ ഒരു 
സ്ിതി വിപശഷം സംജകാതെകാകുന്നു.
അങ്ങചനയകാണ് ഇക്ഴിഞ് ചസപ്റ്റംബർ രണ്്, 
എചറെ ജറീവിതത്ിലം െില വിഷെങ്ങളുണ്കാക്ിയത്. 
തപലദിവസം ഉറക്ം കുറവകായിരുന്നു എന്നും 
പലതവണ എഴുപന്നറ്റ് ബകാത്് റൂെിൽ പപകാകകാൻ ശ്
െിച്ച് കഴിയകാചത, സ്ലകകാലപബകാധം നഷ്ടച്ട്്, കൂ
ട്ിനുണ്കായിരുന്ന പെകാചന സൈകായത്ിന് വിളിച്ചി
രുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു പകട്. പിപറ്റ ദിവസം പതിവു
പപകാചല എഴുപന്നറ്റതും കട്ൻ കകാ്ി ഉണ്കാക്ി പെകാന് 
ചകകാടുത്തും ഞകാപനകാർക്കുന്നുണ്്. കകാലത്് കുളിച്ചു 
എന്ന് പതകാന്നുന്നുണ്്. പ്രഭകാതഭക്ണം കഴിച്ചിരു
ന്നി് എന്ന് െറ്റുള്ളവർ പറഞ്കാണ് അറിഞ്ത്. 
പിന്നറീടുണ്കായ സംഭവവികകാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു പകട്
പ്കാൾ വിെിത്െകായി പതകാന്നി.
എചറെ ചപരുെകാറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് ഏചറക്കുചറ കകാര്യം 
െനസെിലകാക്ിയ എചറെ അനിയചറെ െകനും ഭകാര്യയും 
(രണ്ടു പപരും ആയുർപവദ പഡകാക്ടർെകാരകാണ്) 

വന്ന് നകാരങ്ങകാചവള്ളം 
ഉ്ിട് കുെി്ിച്ചു എന്നും 
രക്ം പരിപശകാധിക്കാൻ 
ലകാബിൽ നിന്ന് ആചള 
വരുത്ിചയന്നും പറഞ്ഞു 
തന്നത് അടുത് വറീട്ിൽ 
തകാെസിക്കുന്ന അനിയ
ത്ിയകാണ്. രക്ം കു
ത്ിചയടുത്തു പപകാലം 
ഞകാനറിഞ്ി്. െക്ചള 
വിവരം അറിയിച്ചതും 
അവർ വന്ന് ആശുപത്ി
യിപലക്് ചകകാണ്ടു പപകായതും പകകാവിഡ് ചെസ്റ് നെ
ത്ിയ പശഷം അഡ്ിറ്റ് ചെയ്തതും എചറെ ഓർ്യി
ലി്. ആശുപത്ിയിൽചവച്ച് പനി, ചുെ, ക�ചക്ട്്, 
ശ്വകാസംമുട്് തുെങ്ങി അസുഖങ്ങളുണ്കായി എന്നും, നയൂ
പെകാണിയയുചെ ലക്ണങ്ങൾ തുെങ്ങി എന്നും കൂചെ
യുള്ളവർ പറഞ്റിഞ്ഞു.
ഒരു ദിവസം തികച്ചും വികകാരകാധറീനയകായി ''എചറെ 
െക്ചള വിട് പപകാകകാൻ എനിക്കാവി്'' എന്നു 
പറഞ്് ചപകാട്ിക്രഞ്ചത്. ശരിക്കും ചനഗറ്ററീവകായി 
സംസകാരിക്കുകയും ചപരുെകാറുകയും ചെയ്തിരുന്നത് 
കൂചെ നിന്നവപരയും സങ്െച്ടുത്ിയിട്ണ്കാകും. 
ഏതകായകാലം നകാലകാം ദിവസം മുതൽ എനിക്് െന
സെിന് ഒരു ചവളിച്ചം വന്നപപകാചല പതകാന്നി. ഓർ് 
തിരിചച്ചത്ി.
പിന്നറീെ് എചറെ െിന്കൾ കുപറചയകാചക് പപകാസി
റ്ററീവകായി എന്നു പതകാന്നുന്നു. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസചത് 
എചറെ ചപരുെകാറ്റചത്്റ്റി കൂടുതചലകാന്നും ഞകാൻ പെകാ
ദിച്ചറിഞ്ി്. എന്കായകാലം എനിചക്കാരു കകാര്യം 
െനസെിലകായി. പസകാഡിയചത് നിസെകാരവത്ക്രി
ക്രുത്. പ്രകായെകായകാൽ ഇെയ്ക്കിചെ ഷുഗറും ചകകാള
സ് പരേകാളും െറ്റും പരിപശകാധിക്കുന്നതുപപകാചല പസകാ
ഡിയത്ിചറെ അളവും പരിപശകാധിച്ചറിയണം. ഇച്
ങ്ിൽ എനിക്കു കിട്ിയതുപപകാചല 'പണി കിട്ം'. സൂ
ക്ിക്കുക!
(കുന്നംകുളം പകാലിപയറ്ററീവ് ് ിനിക്ിചല പവകാളറെിയ
റകാണ് പലഖിക).

അനുഭേസൊക്ഷ്ം
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ഐ.എ.പി.നകാൺ 
2022 നെത്്കുവരിയിൽ

സൈയകാത് ഇപ്കാൾ െകാഗ്സ്റർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലകാ
റ്റ് പ�കാെിലം ലഭ്യെകാണ്. വിവിധ ഭകാഷകളിലള്ള 
നൂറുകണക്ിനു പ്രസിദ്റീകരണങ്ങളുചെ ഡിജി
റ്റല എഡിഷനുകള് ലഭ്യെകാകുന്ന ഓണ്ഹലന് 
ബുക് പഷകാ്കാണ് െകാഗ്സ്റര്. പണം ചകകാടുത്തും 
അ്കാചതയും വകായിക്കാവുന്ന ആനുകകാലികങ്ങളും 
പത്ങ്ങളും െകാഗ്സ്ററില ലഭ്യെകാണ്. െകാഗ്സ്ററിൽ 
അക്ൗണ്് ഉള്ളവർക്് സൈയകാത് സൗജന്യ
െകായി വകായിക്കാം. ഇചെയിൽ ഐ.ഡി ഉപ
പയകാഗിച്ച് സൗജന്യെകായി രജിസ്റർ ചെയ്യകാവു
ന്നതകാണ്. https://www.magzter.com/IN/
Pallium-India/Sahayatra/Health/All-Issues. 
ചെകാഹബല പ�കാണില െകാഗ്സ്റര് ആപ്ലിപക്ഷന് 
ഡൗണ്പലകാഡ് ചെയ്തും െകാഗസിന് വകായിക്കാം. 

ഇന്്യൻ അപസകാസിപയഷൻ ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിചറെ 29-കാെത് അന്കാരകാഷ്ട്ര പകകാൺ�റൻസ് 
-ഐ.എ.പി.പകകാൺ 2022- ച�ബ്രുവരി 11, ചവള്ളി
യകാഴ്ച മുതൽ ച�ബ്രുവരി 13 ഞകായറകാഴ്ച വചര ഓൺഹല
നകായി നെത്തും. 'സകാന്്വന പരിെരണത്ിൽ െികവും തു
ല്യതയും ഹകവരിക്കുക' (Achieving Excellence and 
Equity in Palliative Care) എന്നതകാണ് ഐ.എ.പി.
പകകാൺ 2022ചറെ പ്രപെയം. ച�ബ്രുവരി 10ന് പ്രറീ 
പകകാൺ�റൻസ് വർക്്പഷകാപ്പുണ്കായിരിക്കുന്നതകാണ് 
എന്നും സംഘകാെകരകായ ജയ്്പൂരിചല പഡകാ അഞ്ം 
പജകാഡ് ഖകാനും സംഘവും അറിയിച്ചു. പഡകാക്ടർെകാർ, 
നഴ് സുെകാർ, ഹസപക്കാളജിസ്റ്റുകൾ, പസകാഷ്യൽ വർ
ക്ർെകാർ, അദ്്യകാപകർ, വിദ്യകാർത്ഥികൾ, പവകാളറെി
യർെകാർ തുെങ്ങി സകാന്്വനപരിെരണത്ിൽ തകാത്പര്യ
മുള്ള ഏവർക്കും ഇതിൽ പചങ്ടുക്കാം. സെറീപ കകാലത്് 
പദശറീയ- അന്ര്പദശറീയ തലങ്ങളിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ രംഗത്് നെന്നിട്ള്ള പുപരകാഗതികൾ, ഗപവ
ഷണങ്ങൾ തുെങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങചളക്കുറിച്ചു െന
സെിലകാക്കാനുള്ള അവസരെകാണ് ഐ.എ.പി.പകകാൺ. 
രജിസ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുെകായി 
സന്ദർശിക്കുക: iapcon2022jaipur.com 
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

അഭിജിതേക് ആർ. 

എചറെ ജറീവിതത്ിൽ െറക്കാനകാവകാത് ഒരനു
ഭവമുണ്കായിട്ണ്്. സകാധകാരണ സംഭവചെന്നു 

െറ്റുള്ളവർക്് പതകാന്നുചെങ്ിലം ഒരകാചള സൈകായിക്കു
ന്നതിചല െകാരിതകാർത്ഥ്യം പനരിട്റിയകാൻ അവസരം 
കിട്ി. കൂെകാചത, നകാഷണൽ സർവറീസ് സ്റീെിപലക്കും 
സകാന്്വന പരിെരണ രംഗപത്ക്കും എചന്ന നയിച്ചത് 
ആ അനുഭവെകാചണന്ന് ഞകാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ചകകാപറകാണവർഷെകായ 2020ൽ ഒരു ദിവസം സകാധനം 
വകാങ്ങുവകാനകായി പുറത്ിറങ്ങിയ ഞകാൻ, അപ്രതറീക്ി
തെകായി ഒരകാൾക്കൂട്ം കണ്ടു. പനകാക്ിയപ്കാൾ ഒരു 
െദ്്യവയസ്നു ചുറ്റുെകാണ് എ്കാവരും കൂെിനിൽക്കു
ന്നത്. അപദേൈം സംസകാരപശഷിയി്കാത് ആളകാചണ
ന്ന് കൂട്ത്ിചലകാരകാൾ എപന്നകാടു പറഞ്ഞു. അന്ന് ബസെ് 
സെരെകായിരുന്നു. അപദേൈം തചറെ െകളുചെ വറീട്ിൽ 
പപകാകുവകാൻ വന്നതകായിരുന്നു. അപദേൈചത് ചകകാണ്ടു
വന്ന വണ്ിക്കാരൻ പകാതിവഴിയിൽ ഉപപക്ിച്ചുപപകാ
വുകയും ചെയ്തു. ഒരുപപക് ഈ വ്യക്ിയുചെ ഭകാഷ െന
സെിലകാകകാത്തിചന തുെർന്നകായിരിക്കും ഇറക്ിവിട്ത്.
െകളുചെ വറീട്ിൽ സകാധകാരണ പപകാകകാറുള്ള വഴിയിൽ 
പണി നെക്കുന്നതിനകാൽ അതിപല നെന്നു പപകാകു
ന്നതുപപകാലം ദുർഘെെകായിരുന്നു. അവിപെക്് പപകാകു
വകാനുള്ള െറ്റു വഴികൾ അപദേൈത്ിനറിയി്കായിരു
ന്നു. െകാത്െ്, കയ്യിൽ പ�കാപണകാ വിവരം വിളിച്ചറി
യിക്കാൻ ഒരു നമ്പപറകാ പപകാലം ഉണ്കായിരുന്നി്. 
അങ്ങചന അതിചന്റ്റി തിരക്കുകയകായിരുന്നു ചുറ്റും 
കൂെിയിരുന്നവർ. സെറീപത്തുതചന്ന ഓപട്കാ സ്റകാൻഡ് 
ഉണ്കായിരുന്നുചവങ്ിലം ആരും അപദേൈചത് സൈകാ

യിക്കാൻ മുൻഹകചയടു
ത്തകായി കണ്ി്. ഒരു
പപക്, അപദേൈം പറയു
ന്നത് െനസെിലകാകകാത്
തുചകകാപണ്കാ, വഴിയിൽ 
എചന്ങ്ിലം പ്രശ് നമു
ണ്കാകുപെകാ എന്നുള്ള പപ
െിചകകാപണ്കാ ആവകാം.
പതിചയ്തിചയ ആൾ
ക്കൂട്ം ചപകാഴിഞ്ഞുപപകാ
യിത്തുെങ്ങി. ഈ സെയ
ത്് ഞകാൻ അടുത്തുള്ള 
കെയിൽ കയറി സകാധനങ്ങൾ വകാങ്ങി. ആ കെക്കാരൻ 
എപന്നകാെ് പറഞ്ഞു, ''പെകാൻ ഒന്നു പെകാദിച്ചു പനകാക്്, െി
ലപ്കാൾ െനസെിലകായകാപലകാ'' എന്ന്.
അങ്ങചന ഞകാൻ അപദേൈപത്കാെ് പെകാദിച്ചു. അപദേൈം 
ഹകചകകാണ്് ആംഗ്യം കകാണിച്ചു. അപദേൈം ഉപപദശി
ച്ചത് എനിക്് ഭകാഗികെകായി െനസെിലകായി എന്ന ധകാര
ണയിൽ ഞകാൻ തലയകാട്ി. ഇത് കണ്ടുനിന്ന കെയുെെ 
ഞകാൻ ഊൈിച്ച സ്ലപ്രുതചന്ന പറഞ്ഞു. ഞകാൻ 
ഉെചന ഞങ്ങളുചെ പഞ്ചകായത്് ചെമ്പറിചന വിളിച്ച് 
വിവരെറിയിച്ചു.
അപദേൈം പറഞ്ഞു, ''നറീ ചകകാണ്ടു പപകായി പനകാക്്.'' 
സ്ലചത്ത്ിക്കാൻ കഴിഞ്ിച്ങ്ിൽ വിവരം 
അറിയിക്ണചെന്നും കൂട്ിപച്ചർത്തു.
ആ ഒരു ഹധര്യത്ിൽ ഞകാൻ അപദേൈചത് 
വണ്ിയിൽ കയറ്റി. അപദേൈം നന്നകായി വിറയ്ക്കുന്നു
ണ്കായിരുന്നു. അതു കണ്പ്കാൾ പണ്ടു നെന്ന ഒരു 
സംഭവം ഓർത്തു. അ്യും ഞകാനും ഒരുപകാെ് തി
രക്കുള്ള ഒരു ബസെിൽ കയറി. ചപചട്ന്ന് അ്ചയ 
കണ്ി്. അപന്നരം എനിക്കുണ്കായ പരിഭ്രെം ഓർ്
വന്നു. അപത െകാനസികകാവസ്യകായിരുന്നിരിക്ണം 
അപദേൈത്ിനും എന്ന് ഞകാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപദേൈ
ത്ിചറെ െനസെിൽ ഒരകായിരം പെകാദ്യങ്ങളും െിന്കളും 
ഉണ്കായിരുന്നിരിക്കാം. തനിക്് െകളുചെ വറീട്ിചല
ത്കാൻ കഴിയുപെകാ? തിരിച്ച് വറീട്ിപലക്് പപകാകുവകാൻ 
പറ്റുപെകാ? െകൾ വഴക്് പറയുപെകാ? തചന്ന സൈകാ
യിക്കാൻ വന്ന ഈ കുട്ി ആരകാണ്? എന്നിങ്ങചന 

സനന്ാഷത്ിനറെ 
ഒര്കു നെറിയ പങ്ട് 

സാധനം വാങ്ങുവാനാെി പുറതേിറ
ങ്ങിെ ഞാന്, അപ്രതീക്ിതമാെി 

ഒരാൾക്കൂട്ം കണ്ടു. ത്നാക്ിെത്്ാൾ 
ഒരു മദ്്യവെസ്കനു ചുറ്റുമാണക് എല്ാ
വരും കൂടിനിൽക്കുന്നതക്. അത്ദേഹം 

സംസാരത്േഷിെില്ാതേ ആളാപ്ണ
ന്നക് കൂട്തേിപ്ലാരാൾ എത്ന്നാട പറ
ഞ്ഞു. അന്നക് ബസ്ക് സമരമാെിരുന്നു. 
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പലതും.
കെയുെെ പറഞ്തും ഞകാൻ ഊൈിച്ചതും അപദേൈം 
ആംഗ്യം കകാണിച്ചതും ചവച്ചുപനകാക്കുപമ്പകാൾ ശരിചയ
ന്ന് പതകാന്നിയ സ്ലത്് ഞകാൻ അപദേൈചത് എത്ി
ച്ചു. അപദേൈം വണ്ിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ചുറ്റും പനകാക്ി. 
അപദേൈത്ിചറെ കണ്കളിൽ ഉത്കണ്ഠയും അങ്ലകാപ്പും 
നിറഞ്ഞു. പപകാകകാം എന്ന് ആംഗ്യം കകാണിച്ചു. അതിൽ 
നിന്ന് ഇത് ലക്്യസ്കാനം എന്നു െനസെിലകായി.
ഒടുവിൽ, അപദേൈം സകാധകാരണ വരകാറുള്ള വഴിയിലൂചെ 
ഞകാൻ ചകകാണ്ടുപപകായി. അപ്കാൾ അപദേൈത്ിന് 
ഓർെ വന്നകാപലകാ എന്നു കരുതി. അങ്ങചന ഞങ്ങൾ 
പണി നെക്കുന്ന പറകാഡിൽ എത്ി. ചപചട്ന്ന് അപദേ
ൈത്ിചറെ മുഖം പ്രകകാശപൂരിതെകായി. അപദേൈം 
പറയകാൻ ശ്െിച്ചു, അപദേൈത്ിന് അറിയകാചെന്ന്.
അവിചെനിന്ന് അപദേൈം പറയുന്ന വഴിചയ ഞകാൻ 
പപകായി. ഒടുവിൽ െകളുചെ വറീട്ിചലത്ി. അപദേൈം 
വണ്ിയിൽ നിന്നിറങ്ങി എചന്ന ഹകകൂ്ി ചതകാഴുതു. 
അപദേൈത്ിചറെ കണ്കൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി. അപദേൈം 

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502

അത്ദേഹപ്തേ ലക്്യസ്ാനതേക് 
എതേിച്ത്്ാൾ എനിക്ക് എന്തു കിട്ി 
എന്നക് ത്�ാദിച്ാൽ, അത്ദേഹതേിപ്റെ 
സത്ന്ാഷതേിൽ നിന്നക് ഒരു പ്�റിെ 
പങ്ക് എനിക്കും കിട്ി എന്നാണക് ഉതേ
രം. ആ സംഭവതേിനു ത്േഷമാണക് 
എനിക്ക് എന്.എസക്.എസ്ിൽ പ്രവർ
തേിക്ണപ്മന്നും സമൂഹതേിലുള്ള 
ഓത്രാരുതേപ്രയം സഹാെിക്ണപ്മ
ന്നുപ്മാപ്ക് ആഗ്രഹമുണ്ാെതക്. 

വറീട്ിപലക്് പപകാകുന്നത് ഞകാൻ പനകാക്ിനിന്നു. 
അപദേൈം അകത്തു പപകായി െകചള വിളിച്ചു ചകകാണ്ടുവ
ന്നു. ''പെച്ചി, അച്ഛചനകാരു പ�കാൺ വകാങ്ങിചക്കാടുക്്, 
അച്ങ്ിൽ നമ്പർ എങ്ിലം ഹകയ്യിൽ ചകകാടുക്ണം'' 
എന്ന് ഞകാൻ ആ പെച്ചിപയകാടു പറഞ്ഞു.
ആ പെച്ചിയും എപന്നകാെ് നന്ദി പറഞ്ഞു. അതിനു 
പശഷം ഞകാൻ വറീട്ിപലക്് െെങ്ങി. പശഷം ചെമ്പചറ 
വിളിച്ച് കകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപദേൈം എചന്ന പ്ര
ശംസിച്ചു.
അപദേൈചത് ലക്്യസ്കാനത്് എത്ിച്ചപ്കാൾ 
എനിക്് എന്തു കിട്ി എന്ന് പെകാദിച്ചകാൽ, അപദേൈ
ത്ിചറെ സപന്കാഷത്ിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പങ്് 
എനിക്കും കിട്ി എന്നകാണ് ഉത്രം. ആ സംഭവത്ിനു 
പശഷെകാണ് എനിക്് എൻ.എസ്.എസെിൽ പ്രവർത്ി
ക്ണചെന്നും സമൂൈത്ിലള്ള ഓപരകാരുത്ചരയും 
സൈകായിക്ണചെന്നുചെകാചക് ആഗ്രൈമുണ്കായത്. കു
റച്ചുദിവസചത് സകാന്്വന പരിെരണ പരിശറീലനവും 
കഴിഞ്പ്കാൾ എങ്ങചനയകാണ് ഒരകാചള സൈകായി
പക്ണ്ത് എന്നും അവപരകാെ് എങ്ങചന ചപരുെകാറരു
ചതന്നും െനസെിലകായി.
പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു കകാലത്് എൻ.എസ്.എസെിൽ 
ചസലക്ൻ കിട്ിയിട്കൂെി അതിൽ നിന്ന് പിന്മകാറി
യതിൽ ഇപ്കാൾ പഖദിക്കുന്നു. എൻ.എസ്.എസ് 
എന്കാചണന്നും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ െൈത്വം 
എന്കാചണന്നും ഞകാൻ ഇപ്കാൾ െനസെിലകാക്കുന്നു. 
ഇനിയും ഒരുപകാെ് സന്നദ് പ്രവർത്നങ്ങൾക്് പങ്കാ
ളിയകാകുചെന്നും ഞകാൻ ദൃഡനിശ്ചയചെടുക്കുന്നു.
(പലഖകൻ പി.എം.എസ്.എ ആർെ്സ് ആൻഡ് 
സയൻസ് പകകാപളജിചല ബി.ബി.എ വിദ്യകാർത്ഥി
യകാണ്).
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അതിജീേനം 

അഗ്ിപ്കുത്രി

ടി.സി. രാത്ജഷക് സിന്ധു

ഇച്ഛകാശക്ിയുചെ െചറ്റകാരു പപരകാണ് നറീൈകാരി 
െണ്ഡലി. നക്ിത്തുെച്ച അഗ്ിനകാളങ്ങളിൽ 

നിന്ന് കരുത്തു പകർചന്നടുത്് ജറീവിതത്ിപലക്് 
അതിജറീവിച്ചവൾ. ചപകാള്ളിയെർന്ന ജറീവിതങ്ങൾ
ക്കായി ശിഷ്ടകകാലം ഉഴിഞ്ഞുവച്ചവൾ. ആന്ധ്രയിൽ 
ജനിച്ചുവളർന്ന് അഗ്ിപരറീക്ണങ്ങളിലൂചെ മുപന്നകാ
ട് പപകായി ഒടുവിൽ നറീൈകാരി തചറെ ജറീവിതചത് പക
രളത്ിപലക്കു പറിച്ചുനട്ിരിക്കുകയകാണ്. അവളുചെ 
ഇപ്കാഴചത് ജറീവിതം, തപന്നപ്കാചലതചന്ന ചപകാ
ള്ളലിനിരയകായവരുചെ പക്െത്ിനും പുനരധിവകാസ
ത്ിനും പവണ്ിയകാണ്. 
ആന്ധ്രപ്രപദശിചല വിശകാഖപട്ണത്തുനിന്ന് 90 കി
പലകാെറീറ്റർ അകചലയുള്ള ഗ്രകാെപ്രപദശെകായ അവനി
ഗഡ്ഡയിലകാണ് നറീൈകാരിയുചെ ജനനം. ഒരു സകാധകാ
രണകുടുംബം. ഇരുപതു വയസകായപ്കാൾ പതിവു
പപകാചല നറീൈകാരിയുചെ ജറീവിതവും തകാലിച്ചരെിൽ 
കുരുങ്ങി,   ഇന്്യയിചല ഏചതകാരു സകാധകാരണ ൈിന്ദു 
കുടുംബത്ിപലതുംപപകാചല.  അതിപനകാടു ചപകാരുത്
ച്ടുക െകാത്െകായിരുന്നു നറീൈകാരിക്് ചെയ്യകാനകാകുെകാ
യിരുന്നത്. തചറെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്ിെന്നിരുന്ന കന
ലകചള നറീൈകാരി വിവകാൈജറീവിതത്ിനകായി ചക
ടുത്ിക്ളഞ്ഞു. അത്കാചത അവചളന്തു ചെയ്യകാൻ! 
പപക്, വിവകാൈകാനന്രം അവളുചെ കഷ്ട്കാടുകൾ 
ഓപരകാന്നകായി തുെങ്ങുകയകായിരുന്നു. ആണധികകാര
ത്ിചറെ കൽത്തുറുങ്കായിരുന്നു ആ വറീെ്. ക്രൂരനകായ 
ഭർത്കാവ്. അതിലം ക്രൂരരകായ അയകാളുചെ െകാതകാപി
തകാക്ൾ. പറീഡനം ശകാരറീരികവും െകാനസികവുെകായിരു
ന്നു. കക്കൂസി്കാത് വറീട്ിപലക്് ഭകാര്യയകായി ചെന്നുക
യറകാനകാകിച്ന്ന് ചപൺകുട്ികൾ അന്നു പറഞ്ഞു തു
െങ്ങിയിട്ി്. രകാത്ി പുറത്തുപപകാകകാൻ െെിയകാചണന്ന 
കകാരണം പറഞ്് െലമൂത്വിസർജ്ജനം പപകാലം 
കിെപ്പുമുറിക്കുള്ളിൽ നിർവൈിക്കുന്ന ഭർത്കാവിചന
യകാണ് നറീൈകാരിക്് അവിചെ കകാണകാൻ കഴിഞ്ത്. 
അയകാളുചെ വിസർജ്യം വൃത്ിയകാക്കുന്നതും നറീൈകാരി
യുചെ പജകാലിയകായിരുന്നു. 

നകാല െകാസം. അത് നി
ൈകാരിക്് സ്കാനിച്ചത് 
നകാൽപതു വർഷചത് 
പ റീ ഡ ന പ ർ വ്വ െ കാ ണ് .  
ഒടുവിൽ എ്കാം അവ
സകാനി്ിക്കാൻ അവൾ 
തറീരുെകാനിച്ചു. വിളക്കു 
ചതളിക്കാൻ വകാങ്ങി സൂ
ക്ിച്ച െചണ്ണ്യിൽ 
അവൾ കുളിച്ചു.  എന്നിട്് 
സ്വയചെകാരു വിളക്കായി 
കത്ി. നനഞ് തറീച്
ട്ിചക്കാള്ളികളിൽ അവസകാനപത്തിൽനിന്നു 
പകർന്ന തറീനകാളങ്ങൾ അവചള ചുംബിച്ചുഴിഞ്ഞു. 
മുഖചത് പപശികൾ ചപകാള്ളിയെർന്നു. പപക്, നറീ
ൈകാരിയുചെ െനസ്സും ജറീവനും അപൈരിക്കാൻ ആ 
അഗ്ിനകാളങ്ങള്ക്കായി്.  
അറുപതു ശതെകാനപത്കാളെകായിരുന്നു ചപകാള്ളൽ. കൂടു
വിട് പപകാകകാൻ െെിച്ച ജറീവനുെകായി നറീൈകാരി നറീണ്
കകാലം ആശുപത്ിയിൽ കിെന്നു. അവിചെനിന്നു പു
റത്ിറങ്ങുപമ്പകാൾ അഗ്ിയുചെ ചുംബനത്ിൽ ചക
ട്പപകായ മുഖവും ശരറീരവും അവചളത്ചന്ന ഭയച്
ടുത്ി.  ബറീഭൽസെകായ വടുക്ൾ, കുറുകി ചകട്പി
ണഞ് വിരലകൾ, അനക്കാൻ സകാധിക്കാത്വിധം 
ചപകാള്ളിയുരുകിപച്ചർന്ന ഹകകകാലകൾ... പരസൈകാ
യെി്കാചത ഒന്നും ചെയ്യകാൻ സകാധിക്കാത് അവസ്. 
നകാട്കകാർക്് അവചളകാരു ദുശ്ശകുനെകായി െകാറി. ഭർ
ത്കാവിൽ നിന്നും അയകാളുചെ െകാതകാപിതകാക്ളിൽ 
നിന്നും രക്ച്െകാൻ കകാട്ിയ കടുംഹക നറീൈകാരിചയ 
നകാെിചറെ തചന്ന കണ്ിചല കരെകാക്ി െകാറ്റി. 
അങ്ങചനയിരിചക്യകാണ് നറീൈകാരി പ്ലകാസ്റിക് സർ
ജനകായ പഡകാക്ടർ ലക്ഷിയുചെ ് ിനിക്ിചന്റ്റി പകൾ
ക്കാനിെയകായത്. പതകാൽക്കാൻ തയ്യകാറ്കാത് െനസ്സു
െകായി അവസകാന പ്രതറീക്ചയന്നവണ്ം ആ ് ിനിക്ി
ചറെ പെികയറിചച്ചന്ന നറീൈകാരിക്് അവിെം പിന്നറീെ് 
ആശ്യസ്കാനെകായി െകാറുകയകായിരുന്നു.  
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പഡകാ. ലക്ഷിയും സൈപ്രവർത്കരും നറീൈകാരിചയ 
നിരകാശപബകാധത്ിൽ നിന്നു പുറത്തുചകകാണ്ടുവന്നു. നി
രന്രെകായ കൗൺസലിംഗുകൾ. അപനകം പ്ലകാസ്റിക് 
സർജറികൾ. ഒടുവിൽ ചെച്ചെച് സ്വന്ം കകാര്യ
ങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യകാവുന്ന വിധത്ിപലക്് നറീൈകാരി
യുചെ ശരറീരചത് അവർ പരുവച്ടുത്ി. പ്രതിസ
ന്ധികളിലം ഹവരുപ്യത്ിലം തളരകാചത പപകാരകാെി 
ജറീവിക്കാൻ തക്വണ്ം െനസെിപനയും. പഡകാ. ലക്ഷി
യുചെ ് ിനിക്ിൽ ഒരു പജകാലിയും നറീൈകാരിക്് ലഭിച്ചു.
നറീൈകാരി ജറീവിതം അവിചെ തളച്ചിെകാൻ തയ്യകാറ്കായി
രുന്നു. അവളുചെ കുതിപ്പുകൾക്് കരുപത്കകാൻ പഡകാ. 
ലക്ഷിയും സൈപ്രവർത്കരും കൂചെനിന്നു. ചപകാ
ള്ളപലറ്റ് പലവിധത്ിലള്ള ബുദ്ിമുട്കൾ സൈിച്ചു 
ജറീവിതം തള്ളിനറീക്കുന്നവചര സൈകായിക്കാൻ തചറെ 
സെയം പൂർണ്െകായും െകാറ്റി ചവയ്ക്കകാനകായിരുന്നു നറീൈകാ
രിയുചെ തറീരുെകാനം. അതിനുപവണ്ി നറീൈകാരി ആരം
ഭിച്ച പ്രസ്കാനെകാണ് ‘Burn Survivor Mission 
Saviour Trust’. ഇതിനിെയിൽ ഏയ്സ് ചതറ്റിക് 
സർജനകായ പഡകാ. ൈരി കിരൺ നെത്തുന്ന ്ിനി
ക്ിൽ കൗൺസലറകായും നറീൈകാരി പ്രവർത്നം തു
െങ്ങിയിരുന്നു. നറീൈകാരിയുചെ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
പഡകാ. ൈരി കിരണും ശക്െകായ പിന്തുണയകാണ് 
നൽകിയത്.  
സ്വന്ം ജറീവിതകാനുഭവങ്ങൾ പിന്നറീെ് നറീൈകാരി ഒരു 
പുസ്തകെകാക്ി. രേകാങ്്�ർട്ിൽ വച്ചകായിരുന്നു പ്ര
കകാശനം. അവിചെ വച്ച്, അന്ന് പകരളത്ില െന്തി
യകായിരുന്ന പഡകാ. എം.ചക. മുനറീറിചന നറീൈകാരി പരി
െയച്ട്. മുനറീറിചറെകൂെി തകാൽപര്യത്ിൽ നറീൈകാരി 
പതിചയ പകരളത്ിപലക്കു ചുവടുവച്ചു. പകകാഴിപക്കാ

െകായിരുന്നു തുെക്ം. പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ 
പകകാപളജ്, പബബി ചെപ്കാറിയൽ പൈകാസ്പിറ്റൽ, പകകാ
-ഓ്പററ്ററീവ് പൈകാസ്പിറ്റൽ, നകാഷണൽ പൈകാസ്പിറ്റൽ 
എന്നറീ ആശുപത്ികളുെകായി പെർന്ന് തറീച്കാള്ളപലറ്റ
വർക്് സൗജന്യ പ്ലകാസ്റിക് സർജറി െികിത്സ ലഭ്യെകാ
ക്കാൻ 'പബൺ ടു ഹഷൻ' എന്ന പപരിൽ പുതിചയകാരു 
ദൗത്യത്ിന് നറീൈകാരി തുെക്െിട്. 
തറീചകകാണ്ടും ആസിഡ് വറീണും െറ്റും ചപകാള്ളപലറ്റവർ
ക്് പ്ലകാസ്റിക് സർജറിയിലൂചെ കഴിയുന്നത് ശകാരറീരി
കെകാറ്റം സ്കാനിക്കാനകാകും. ഹൃദയവും കരളും വൃക്
യുചെകാചക് ദകാനം ചെയ്യുന്നതുപപകാചല ത്വക്കും ദകാനം 
ചെയ്യകാൻ ഇന്ന് സൗകര്യമുണ്്. അത്രത്ിൽ ലഭി
ക്കുന്ന ത്വക്് ചപകാള്ളപലറ്റവർക്് വച്ചുപിെി്ിക്കു
ന്നുണ്്. െറ്റ് ശരറീരഭകാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പശഖരിക്കുന്ന 
ത്വക് ഭകാഗങ്ങളും ഇത്രത്ിൽ വച്ചു പിെി്ിച്ചും െറ്റു
െകാണ് ഹവകല്യം പരെകാവധി പരിൈരിക്കാനും കയ്യും 
കകാലം െറ്റും െലി്ിക്കാനുമുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെ
യ്യുന്നത്. 
പകകാഴിപക്കാെ് നെത്ിയ തുെർച്ചയകായ പ്ലകാസ്റിക് 
സർജറി ക്യകാംപുകൾക്് പശഷം നറീൈകാരി തിരുവന
ന്പുരചത്ത്ി. നറീൈകാരിയുചെ പബൺ സർഹവവർ 
െിഷൻ പസവ്യർ രേസ്റിചറെ പനതൃത്വത്ിൽ പകരള പ്ലകാ
സ്റിക് സർജൻസ് അപസകാസിപയഷനും രേിവകാൻഡ്ം 
റൗണ്് പെബിൾ 66ഉം പെർന്ന് തിരുവനന്പുരം പപ
ട്യിചല പകകാസ് ചെറ്റിക് ്ിനിക്ിലകാണ് ഇത്വണ 
ക്യകാംപ് സംഘെി്ിച്ചത്. അറുപതിപലചറപ്ർ 
അപപക്ിച്ചതിൽ ഏചറ പരിഗണന അർൈിക്കുന്ന 
15 പപർക്കായിരുന്നു ഇത്വണചത് ശസ്ത്രക്രിയ. 
ഇന്്യയിലെനറീളം നറീൈകാരിയുചെ പ്രസ്കാനം ചപകാ



16 klbm{X  P\phcn 2022

ള്ളപലറ്റവർക്കായി പബകാധവൽക്രണപരിപകാെികൾ 
സംഘെി്ിക്കുന്നുണ്്. െിക്വകാറും സംസ്കാനങ്ങളിൽ 
ഇതിനു സൈകായിക്കാൻ പഡകാക്ടർെകാരുമുണ്്. സ്വന്ം 
നിലയ്ക്കുള്ള പപകാരകാട്ത്ിചറെ ഭകാഗെകായി ഓപരകായിെ
പത്ക്കും സഞ്ചരിച്ച് നറീൈകാരി കചണ്ത്ിയതകാണ് 
അവചര. തചറെ പ്രവർത്നങ്ങൾചക്കാ്ം നിറഞ്െ
നപസെകാചെ നിൽക്കാൻ തയ്യകാറുള്ള ആപരയും നറീൈകാരി 
ഒ്ം കൂട്ം. എന്നകാൽ ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾചക്കാചക് 
ഇനി തകാൻ പനതൃത്വം നൽകുക പകരളത്ിലിരുന്നകാ
യിരിക്കുചെന്നകാണ് നറീൈകാരി പറയുന്നത്. 
തിരുവനന്പുരത്് വകാെകചക്ടുത് വറീട്ിലകാണ് 
നറീൈകാരി ഇപ്കാൾ തകാെസിക്കുന്നത്. ഒപട്ചറ സു
ഹൃത്തുക്പളയും അവൾ ഇവിചെ പനെിചയടുത്തുകഴി
ഞ്ഞു. രകാജ്യചത് െറ്റു സംസ്കാനങ്ങചള അപപക്ിച്ച് 

പകരളത്ിലകാണ് ചപകാള്ളപലറ്റവർ കൂടുതലള്ളചത
ന്ന് നറീൈകാരി പറയുന്നു. ചപകാള്ളപലറ്റവർക്് ഇത്രം 
ശസ്ത്രക്രിയകളിലൂചെ കുപറപയചറ ആശ്വകാസം പനെകാ
നകാകുചെന്ന് ഇപ്കാഴും പലർക്കുെറിയി്. അറിയകാചെ
ങ്ിൽതചന്ന ആചര ബന്ധച്െണചെന്ന കകാര്യത്ി
ലകാണ് സംശയം. സകാധകാരണക്കാരും പകാവച്ട്വ
രുെകായ ആളുകളകാണ് ചപകാള്ളലിന് ഇരയകായിട്ള്ളവരി
പലചറയും. അത്രക്കാചര കചണ്ത്തുകയും സൈകായി
ക്കുകയുെകാണ് നറീൈകാരിയുചെ ലക്്യം. പകരളം അവൾ
ക്് അതിനുള്ള പിന്തുണപയകുകതചന്ന ചെയ്യും. 

(തുെര് െികിലസയ്ക്കും െറ്റും നറീൈകാരിയുചെ രേസ്റ്റുെകായി 
ബന്ധച്െകാന് ആഗ്രൈിക്കുന്നവർ 7680974918 
എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക).

ആത്ഗാള �ിപ്സബിലിറ്റി ദിനമാെ 2021 �ിസംബർ മൂന്നിനക് പാലിെം ഇന്്യയപ്ടയം ഇന്�സക് 
സസകിംഗക് എംബസിയപ്ടയം ത്നതൃത്വതേിൽ തിരുവനന്പുരതേക് സസക്ിൾ സറ�ക് നടന്നു. 
ഭിന്നത്േഷിയള്ളവരുപ്ട അവകാേങ്ങളം ആവേ്യങ്ങളം പ്പാതുജനശ്ദ്െിൽ പ്കാണ്ടുവരിക 
എന്ന ലക്്യത്തോപ്ട നടതേിെ പരിപാടി രാവിപ്ല 6.30നക് കവടിൊറിൽ നിന്നാരംഭിച്ക് കനക
ക്കുന്നക്, സ്റാ�യൂ, ജനറൽ ആശുപത്ി വഴി തിരിച്ക് കനകക്കുന്നിപ്ലതേി സമാപിച്ചു. 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

വിഷയത്ിപലക്കു കെക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു 
പരകാതി പറപഞ്കാചട്.

്കാസ്സുകചള്കാം ഓൺഹലനകായപ്കാൾ െില സൗ
കര്യങ്ങചളകാചക് ഉണ്കായിരുന്നു. ആകകാശചത് 
ഓൺഹലൻ ഭഗവകാന്മകാർ ന് മൂഡിലകാചണങ്ിൽ 
അന്ന് വ്യക്െകായി കകാണകാം, പകൾക്കാം. ഇച്
ങ്ിൽ 'കെകെകെ' െകാത്െകായിരിക്കും ചെവിയിൽ മു
ഴങ്ങുന്നത്. ഇനി, ഒരു സുഖമുള്ളത്, ഉഴുന്നുവെയും 
െകായയും കിട്കയിച്ങ്ിലം, മുങ്ങകാചനളു്െകായി
രുന്നു. പണ്കാചണങ്ിൽ ഉഴുന്നുവെ കഴിച്ചുകഴിഞ്
യുെചന ഒരു ഹസഡ് എടുത്തു പതിചയ അപ്രത്യ
ക്നകാകുന്ന സെയം വ്കാത് കുറ്റപബകാധെകായിരു
ന്നു. എ്കാവരും എചന്നയപ് പനകാക്കുന്നത് എന്ന 
പതകാന്നൽ. ഓൺഹലനകാകുപമ്പകാൾ അതി്കായിരു
ന്നു. വറീട്ിലിരുന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുപമ്പകാൾ ഷർട്് 
ഇപെണ്, മുഖം കഴുകിട്ിച്ങ്ിലം സകാരെി്. അത്യകാ
വശ്യത്ിന് ഉറങ്ങകാം. അ്യ്ക്ക് മുരിങ്ങയില ഇറുത്തു 
ചകകാടുക്കുകയും ആകകാം.
ഇതുപകട്് പകാലിയം ഇന്്യയിൽ െിലർക്് പുച്ഛം. 
''എെകാ വിക്റീ, കഴിഞ് വർഷം നറീ ഓൺഹലൻ ് കാ
ചസെ്കാം െൈകാ പബകാറകാണ്, പനരിട്ള്ള ് കാസ്സുകളകാണ് 
ന്ത് എന്നു പറഞ്് നെന്നിരുന്നപ്കാ. ഇപ്കാൾ 
പപ്ലറ്റ് െറിപച്ചകാ? സ് കൂൾ തുറക്കാൻ സെയെകായപ്കാൾ 
പിള്ളകാരു പറയുന്നപപകാചല, അപയ്യകാ ഓൺഹലൻ 
്കാസെകാപണ ന്ത് എന്നു കരയുന്നചതന്ിനകാണ്?'' 
അതിപ്കാ... ഓൺഹലൻ ്കാസെിചറെ ഗുണഗണ
ങ്ങൾ െനസെിലകാവകാൻ ചകകാഞ്ചം നകാചളടുത്തു എന്ന
്കാചത വിക്ി എന്തു പറയകാൻ!
ഏതകായകാലം ഓൺഹലൻ ്കാസ്സുകളിൽ വിക്ി സു
ഖംപിെിച്ചു തുെങ്ങിയപ്കാഴകാണ് അടുത് പകാര വരു
ന്നത്. െില അദ്്യകാപക വിധ്വംസക ശക്ികൾ രം
ഗത്ിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഉറക്വും ശ്ദ്ക്കുറ

അവ്രരിപ്ിക്്കുന്്രട് വിക്ി

ഒര്കു പൂനട്ാ അഞ്്കു 
പൂനട്ാ െല്ല്രട് ?

വുചെകാചക് എങ്ങചനപയകാ ഓൺഹലൻ അപസർ
്ക പ്രവൃത്ി ചെയ്ത് അവർ കണ്ടുപിെിപച്ചകാ എന്ന് 
സംശയം. ് കാസ് തുെങ്ങുപമ്പകാൾ ഒരു ബൈളം ആണ് 
വറീഡിപയകാ ഓൺ ചെയ്യ്, വറീഡിപയകാ ഓൺ ചെയ്യ് 
എന്ന്. ഭകാഗ്യത്ിന് കണക്ടിവിറ്റി പെകാശം എന്ന് ഒരു 
ഒഴിവുകഴിവു പറയകാൻ ഒക്കുന്നതു ചകകാണ്് മുരിങ്ങയി
ല്ണി തുെരകാൻ പറ്റുന്നു.
ഇനിചയങ്ിലം മുരിങ്ങയില പുരകാണം നിർത്ി 
പൂട്് പ്രശ് നത്ിപലക്കു വരകാം. ്കാസെ് മുറിയിചല 
പെകാദ്യം: നിങ്ങൾക്് ചവളിയിൽ പപകാകണം എന്നു
ള്ളപ്കാ വറീട്ിൽ കള്ളൻ കയറകാതിരിക്കാൻ എന്് 
ചെയ്യും? പിൻവകാതിൽ കുറ്റി ഇട്, മുൻവകാതിൽ പൂട്ി 
തകാപക്കാൽ കയ്യിൽ സൂക്ിക്കും. അച്? ഒരു പൂട്ിന് 
പകരം അഞ്ചു പൂട്ിട് പൂട്ി എന്ന് വിെകാരിക്കുക. ഓപരകാ 
തകാപക്കാലം ഓപരകാരുത്രുചെ കയ്യിൽ ചകകാടുക്കുന്നു. 
എന്കാ പ്രശ് നം? ഇതിൽ ഒരകാചള കിട്ിയിച്ങ്ിൽ 
ഹവകുപന്നരം തിരിച്ചു വറീട്ിൽ കയറകാൻ ഉെെസ്ന് 
ഒക്കുകയി്: പചക് ജനൽക്മ്പി ചപകാളിച്ചു കയ
റുന്ന കള്ളൻ കതകിൽ എത് പൂട്ചണ്ങ്ിലം കയറു
കയും ചെയ്യും.
പെകാർ�ിൻ പപകാലള്ള െരുന്നുകളുചെ നിയന്തണചത്
്റ്റിയകാണിത്. 1985ചല നിയെനുസരിച്ച്, പെകാർ�ിൻ 
ലഭ്യതയ്ക്ക് അഞ്ചും ആറും ഒചക് പൂട്ണ്കായിരുന്നുവ
ചത്. ജനൽക്മ്പി വഴിയുള്ള വിപണനവിക്രിയകൾ 
നിർബകാധം തുെർന്നുചകകാണ്ിരിക്കുകയും ചെയ്തു. പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയറുകകാചര്കാം കൂെി 20 വർഷം നി
ലവിളിച്ചും കരഞ്ഞും ഹകെണി അെിച്ചും ഒചക് 
2014ൽ പകാർലചെറെ് നിയെം പരിഷ് കരിച്ചു. ഇച്കാ 
പകൾക്കുന്നു, അതിചന വറീണ്ടും പരിഷ് കരിക്കുചെന്ന്.
കുറച്ചു കൂചെ പൂട് വകാങ്ങകാൻ പപകായിരിക്കുന്നു ആചള
ന്നകാണ് പറയുന്നത്.
ഈശ്വപരകാ രക്തു.
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ത്�ാ. സുത്രഷക് േങ്ർ, കമാൽ പാഷ (പ്നത്രോപ്ലസക്)

വൃക് തകരകാറിലകായവർക്് ജറീവിതം മുൻപപകാട് 
ചകകാണ്് പപകാകകാൻ ഡയകാലിസിസ്, വൃക് െകാറ്റി 

വയ്ക്കൽ എന്നറീ രണ്് സകാദ്്യതകപള വിദഗ്ദ്ധർ നൽ
കകാറുള്ളൂ. 
ആശുപത്ിയിൽ വച്ച് രക്ം ഒരു യന്തത്ിൽകൂെി 
കെത്ിവിപട്കാ അച്ങ്ിൽ വറീട്ിൽ വച്ചു തചന്ന ഒരു 
പ്രപത്യക ദ്രകാവകം വയറിചറെ ഭിത്ിയിചല പകാളി
കൾക്ിെയിൽക്കൂെി കെത്ിവിപട്കാ കൃത്ിെെകായി വൃ
ക്യുചെ പണി ചെയ്യുന്ന െകാർഗ്ഗെകാണ് ഡയകാലിസിസ്. 
ഇത് ആഴ്ചയിൽ രപണ്കാ മൂപന്നകാ ദിവസം ചെയ്തകാൽ 
ഏതകാണ്് സകാധകാരണ ജറീവിതം സകാധ്യെകാവും. പകര
ളത്ിചല െില സ്ലങ്ങളിൽ ഇത് സൗജന്യെകായി 
നൽകുന്നുണ്്. ഭൂരിപക്ം ആളുകൾക്കും ഇത് സൗജ
ന്യെകായി ലഭ്യെ്തകാനും. അധികം പപരിലം ജറീവി
തകകാലം മുഴുവൻ ഈ ചെലവ് കുടുംബം വൈിപക്
ണ്ിവരും.
വൃക് െകാറ്റിവയ്ക്കലകാണ് രണ്കാെപത്ത്. സ്വശരറീരപ്ര
കൃതിപയകാെ് പെരുന്ന ഒരു ദകാതകാവിചറെ വൃക്, ശരറീ
രത്ിൽ നിന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു െകാറ്റി പരകാഗിയുചെ 
ശരറീരത്ിപലക്് തുന്നി്ിെി്ിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. വൃ
ക്ദകാതകാവിന് സകാധകാരണ ജറീവിതം മുപന്നകാട് ചകകാ
ണ്ടുപപകാകകാൻ ഒരു വൃക് െതിയകാകും. വൃക് സ്വറീകരി
ക്കുന്ന പരകാഗിക്് സ്വശരറീരം വൃക്ചയ പുറംതള്ളകാതി
രിക്കാൻ പവണ് െരുന്നുകൾ ജറീവിതകകാലം മുഴുവൻ 
കഴിപക്ണ്ിവരും - ഒരു ദിവസം പപകാലം മുെക്
െി്കാചത. ഇതിന് തുെക്ത്ിൽ ഒരു െകാസം പതി
നകായിരം രൂപപയകാ, കുറച്ചുനകാളുകഴിഞ്കാൽ അത് 
കുറഞ്ഞു ആറകായിരം രൂപവചരപയകാ എങ്ിലം പവ
ണ്ിവരും.
ഈ രണ്ടു െികിത്സകാവിധികൾ െകാത്ം പരകാഗിയുചെയും 
കുടുംബത്ിചറെയും മുന്നിൽ അവതരി്ിക്കുപമ്പകാൾ 
പലപ്രശ് നങ്ങളും ഉണ്്. ഇത് രണ്ടും സകാധ്യെകാവകാത് 
അവസരത്ിൽ, അച്ങ്ിൽ ഇവ ചകകാണ്് സൗഖ്യം 
ലഭിക്കാൻ സകാധിക്കാത് അവസ്യിൽ, പരകാഗിയും 

കൺസർനവറ്റീവട് കിഡട് െി 
മാനെജനമറെട്

കുടുംബവും എന്് ചെയ്യും? ഇന്ന് ഈ അവസ്യിൽ 
പരകാഗി ഉപപക്ിക്ചപടുന്നു. തികഞ് അനറീതി!
അതുചകകാണ്് മൂന്നകാെചതകാരുെകാർഗം - കൺസർപവ
റ്ററീവ് കിഡ് നി െകാപനജ് ചെറെ് - കൂെി ഉൾച്ടുത്ി
യകാവണം െർച്ച. പ്രപത്യകിച്ചും ഹൃദയസംബന്ധെകാപയകാ 
െറ്റു പ്രധകാന ശരറീരകാവയവങ്ങളുചെ പരകാഗങ്ങപളകാ ഉള്ള
വർക്കും എൺപത് വയസെിനുമുകളിൽ പ്രകായമുള്ള
വർക്കും കൺസർപവറ്ററീവ് കിഡ് നി െകാപനജ്ചെറെ് 
ചകകാണ്് ജറീവിതത്ിചറെ ഹദർഘ്യവും ഗുണനില
വകാരവും ഡയകാലിസിസിചനക്കാളും ചെച്ചെകാക്കാചെ
ന്ന് പഠനങ്ങൾ ചതളിയിച്ചിട്ണ്്.
ഇതിനു പവണ്ത്, ഡയകാലിസിസും വൃക് െകാറ്റിവയ്ക്കലം 
െകാത്ം അവതരി്ിക്കുന്നതിനുപകരം തുെക്ത്ിൽ
ത്ചന്ന കൺസർപവറ്ററീവ് കിഡ് നി െകാപനജ് ചെറെ് 
കൂചെ ഒരു സകാധ്യതയകായി പരകാഗിചയയും കുടുംബ
ചത്യും അറിയിക്കുക എന്നതകാണ്. 
തകാചഴ പറയുന്നതരം പരകാഗകാവസ്യുള്ളവർക്കാണ് 
കൺസർപവറ്ററീവ് കിഡ് നി െകാപനജ് ചെറെ് ഏറ്റവും 
�ലവത്കാകുന്നത്. 
• ഹൃദയം, കരൾ തുെങ്ങിയ ആന്രകാവയവങ്ങളിൽ 

ഒന്നിപലചറ എണ്ത്ിന് തകരകാറുള്ളവർ
• ചപകാതുചവ ആപരകാഗ്യം പെകാശെകായവർ അച്

ങ്ിൽ െകാനസികെകായി പരിെിതികൾ ഉള്ളവർ 
(ഇങ്ങചനയുള്ളവർക്് ഡയകാലിസിസ് തുെങ്ങിക്
ഴിഞ്കാൽ ആപരകാഗ്യം പെകാശെകാവുന്നത് അസകാധകാ
രണെ്)

• കുടുംബങ്ങളുചെ പിൻതകാങ്ങ് ഇ്കാത്വര്
• ശകാരറീരികെകാപയകാ െകാനസികെകാപയകാ സകാമൂൈി

കെകാപയകാ വളചര ദുരിതം ഉണ്കാക്കുന്ന അവസ്
യുള്ളവർ. ഇവർക്് ഡയകാലിസിസ് ചകകാണ്് 
നറീട്ിക്ിട്ന്ന ജറീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതെകാണ് 
നൽകുക എന്നത് അവരവർ അറിഞ്്, െികി
ത്സകാരറീതി ചതരചഞ്ടുക്കാൻ അവർക്് അവസ
രമുണ്കാവണം.

• ഡയകാലിസിസിചനപയകാ രേകാൻസ് പ്ലകാപറെഷചന

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്ക്ക്
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പയകാപറ്റി സ്വയം കകാര്യങ്ങൾ െനസിലകാക്കാൻ 
കഴിവു കുറഞ്വർ.

കൺസർചവറ്ററീവ് കിഡ് നി െകാപനജ് ചെറെിചന്റ്റി 
പരകാഗിപയകാെ് പറപയണ് സെയം, ഡയകാലിസിസിചന
്റ്റി എപ്കാൾ പറയുന്നുപവകാ അപതകാചെകാ്ം തചന്ന
യകാണ്. ഓപരകാ പരകാഗിക്കും ഏറ്റവും ന്ത് ഏത് 
എന്നത് വ്യത്യസ്തെകായിരിക്കാം. അവരവർക്് അത് 
ചതരചഞ്ടുക്കാനും, തറീരുെകാനം പിന്നറീെ് െകാറ്റണചെ
ന്ന് പതകാന്നിയകാൽ അതിനും അവസരമുണ്കാവണം.
അങ്ങചന വരുപമ്പകാൾ, പരകാഗി കഴിക്കുന്ന െരുന്നു
കളിലം വ്യത്യകാസം വരുപത്ണ്ി വപന്നക്കാം. 
പരകാഗിക്് പ്രപയകാജനം ചെയ്യുന്നി് എന്നു പതകാന്നു
ന്നത് നിറുത്തുന്നപതകാചെകാ്ം സൗഖ്യം ചെച്ചച്ടുത്കാ
നുള്ള പകാലിപയറ്ററീവ് െരുന്നുകൾ പുതുതകായി നൽപക
ണ്ിയും വപന്നക്കാം. പരകാഗി ഡയകാലിസിസും വൃക് 
െകാറ്റിവയ്ക്കലം പവണ് എന്നു തറീരുെകാനിക്കുചന്നങ്ിൽ 
എ്കാ െരുന്നുകളും പരകാഗിയുചെ സൗഖ്യം ചെച്ചച്
ടുത്കാൻ ഉപദേശിച്ചുള്ളതകായിരിക്ണം. ഉദകാൈരണ
ത്ിന്, ശരറീരത്ിൽ രക്ം ഊർന്നുവരുന്നത് ചെച്ച
ച്ടുത്കാനുള്ള വിലപിെിച്ച െരുന്നുകൾ (എറിപത്കാ
ചപകായറ്റിൻ) ഇവിചെ ഉത്െെകായിരിക്ി്. െകാനസി
കവും സകാമൂൈികവുെകായ അവസ് ചെച്ചച്ടുത്കാ
നുള്ള െകാർഗങ്ങൾ പനകാക്കുകയും പവണ്ിവരും.

കൺസർപവറ്ററീവ് കിഡ് നി െകാപനജ് ചെറെിചറെ ഒരു 
പ്രധകാനഭകാഗം ഹക്രസിസ് െകാപനജ് ചെറെ് ആണ്. 
അപ്രതറീക്ിതെകായി പ്രശ് നങ്ങൾ ഉണ്കായകാൽ 
എചന്കാചക് ചെയ്യകാം എന്നതിചന്റ്റി മുൻധകാരണ 
പവണം. രകാത്ിയിൽ അസുഖം കൂെിയകാൽ ഒരു ആംബു
ലൻസ് വിളിക്കാൻ പവണ് നമ്പർ ഉൾച്ചെ തയ്യകാറു
ണ്കാവണം. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ െകാത്ം െികിത്സകാ
വിധിയകായി തുെപരണ്ിവരുന്ന പരകാഗികൾക്കും ഇത് 
ബകാധകെകാചണപന്നകാർക്കുക. അവർ രകാത്ിയിൽ പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സ്കാപനവുെകായി ബന്ധച്െകാ
നുള്ള നമ്പർ കയ്യിൽ കരുതണം. അവരുചെ ആവ
ശ്യങ്ങൾ ഏതു സെയത്തും നിവകാരണം ചെയ്യത്ക്
രറീതിയിലള്ള സംവിധകാനങ്ങൾ അത്രം സ്കാപന
ങ്ങളിൽ ഉണ്കാവുകയും പവണം. 
അധികം പരകാഗികളിലം ജറീവിതകാന്്യത്ിനു രണ്ടു
െകാസം മുമ്പ് വചര പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചകകാണ്് 
ശകാരറീരികെകായ ബുദ്ിമുട്കൾ കുറയ്ക്കകാനും ഏതകാണ്് 
സകാധകാരണ ജറീവിതം മുൻപപകാട്ചകകാണ്ടുപപകാകകാനും 
സകാധ്യെകാവും. അവസകാനചത് രണ്ടു െകാസത്ിൽ പ്ര
പത്യകിച്ചും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സ്കാപനങ്ങളു
ചെയും വിദഗ്ധരുചെയും ആവശ്യം കൂടുതൽ ഉണ്കാവും.

(സ്വതന്ത വിവർത്നം: പകാലിയം ഇന്്യ).

'നിർവകാണ' എന്ന പപരിൽ ശങ്ർ െൈകാ
പദവൻ അക്കാഡെി (എസ്.എം.എ) ഒരു
ക്കുന്ന സംഗറീത വിരുന്നിൽ പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ സൈയകാത്ികരും പങ്കാളികളകായി. എ്കാ 
െകാസവും രണ്ടു ഞകായറകാഴ്ചകളിൽ പകാലിയം 
ഇന്്യയ്ക്കു പവണ്ി ഈ പരിപകാെി നെത്തുന്നു. ഗു
രുതരെകായ പരകാഗവുെകായി ജറീവിക്കുന്ന, അച്
ങ്ിൽ ഏകകാന്തചയ പനരിടുന്ന ആളുകളുചെ ജറീ

എസട്.എം.എ 
െിർവാണ

വിതത്ിൽ സംഗറീതത്ിചറെ െകാസ്മരികത നി
റയ്ക്കകാനും ഒരല്പ പനരപത്ചക്ങ്ിലം െനസെിനകാ
ശ്വകാസം നൽകകാനും 60 െിനിറ്റ് ഹദർഘ്യമുള്ള 
ഈ പരിപകാെി സൈകായിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വി
ശ്വസിക്കുന്നു. സകാമ്പത്ികെകായി പിപന്നകാക്ം 
നിൽക്കുന്ന കുട്ികൾക്കായി സൗജന്യ സംഗറീത 
്കാസുകളും ശങ്ർ െൈകാപദവൻ അക്കാഡെി നെ
ത്തുന്നുണ്്. 
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മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ
2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

അർ്്കുദനത്ത്്കുടർന്ട് കട്കുത് നവദെയ്കും ഒറ്നപ്ടല്കും അെ്കുഭവിക്്കുന്വർ, എയഡട് സട് ് ാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
നപാനല ദറീർഘകാലം പരിെരണം ആവശ്യമ്കുള്ളവർ, വൃക്നരാഗികൾ എന്ിവർക്ട് നവദെയിൽ െിന്്കും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വെ പരിെരണം എന്ിവ ലഭ്യമാക്്കുകയാണ്കു ലക്്യം. ്രിര്കുവെന്പ്കുരം നമഡിക്ൽ നകാനളജട്, ജെറൽ ആശ്കുപ
ത്രി, എസട്.എ.ടി എന്ിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. െടത്ിയ്കും കിടത്ിച്ികിത്ാ വിഭാഗത്ിൽ  നരാഗികനള അഡമിറ്്കു നെയ്കും 
വറീട്കുകളിനലത്ിയ്കും സാന്ത്വെ പരിെരണം െൽക്കുന്്കു. പാലിയം ഇന്്യയ്കുനട ഓെറീസിനറെ െിശ്ി്രി െ്കുറ്ളവില്കുള്ള 
പത്ിലധികം ലിങ്ട് നസറെറ്കുകള്കുമായി സാന്ത്വെപരിെരണം ്ന്ധനപ്ട്കുത്ിയിരിക്്കുന്്കു.
നരാഗികള്കുനട ക്കുട്ികൾക്്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, നരാഗികൾക്്കു പ്കുെരധിവാസം, െിർധെ ക്കുട്കും്ത്ിെ്കു 
മാസംന്രാറ്കും െ്കുഡകിറ്ട് വി്രരണം, നഡാക്ടർമാർക്്കും നെഴട് സ്കുമാർക്്കും സന്ദ്ധ തപവർത്ർക്്കും സാന്ത്വെ 
പരിെരണ പരിശറീലെം, കാലിെട് െലെനശഷി െഷ്ടനപ്ട്വർക്ട് സാമൂഹ്യ െറീ്രി വക്കുപ്ിനറെ സഹകരണനത്ാനട 
ഹാെട് നവ നഹാം, ഉറ്വനര െഷ്ടനപ്ട്വര്കുനട കൂട്ായമ (ഉണർവ്ട്) ്ര്കുടങ്ങി തപവർത്െങ്ങൾ െിരവധിയാണട്. 
എല്ലാ നസവെങ്ങള്കും സൗജെ്യമാണട്. ഉദാരമെസട് കര്കുനടയ്കും മെ്കുഷ്യസട് നെഹികള്കുനടയ്കും സംഭാവെകളിലാണട് 
പാലിയം ഇന്്യ െിലെിൽക്്കുന്്രട്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ നമനമ്മാറിയൽ നഹാസ്പിറ്ൽ ്ിൽഡിംഗട് , 
ഈഞ്ക്ൽ - നകാവളം ഹഹനവ, പര്കുത്ിക്്കുഴി, മണക്ാടട് പി.ഒ., ്രിര്കുവെന്പ്കുരം - 695009
Phone: 97467 45497   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

�ംഭാവേ�ള്ക്്  80 G(s) IV ്പ�ാരം ആദാേ േി�ുതി ഇളവ്. 

െിങ്ങൾ െൽക്കുന് ഒര്കു ്ര്കുകയ്കും ഞങ്ങൾക്ട് നെറ്കു്രല്ല. െിങ്ങൾ വിനശഷാവസരങ്ങളിൽ നെ
ലവിട്കുന് ്ര്കുകയിൽ നെറിനയാരംശം നരാഗികള്കുനട നവദെയകറ്ാൻ മാറ്ി വയ്ക്കു. നെക്്കുകൾ 
PALLIUM INDIA യ്കുനട നപരിൽ െൽക്കുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയിൽ:  എസട്.്ി.ഐ., പട്ം (നകാഡട് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വിനദശത്്കുെിന്ട്:
  എസട്.്ി.ഐ., ഡൽഹി (നകാഡട് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ െിക്കു്രിയിൽ ഇളവ്കു ലഭിക്്കുന്്രിൊയി, സംഭാവെകനളാനടാപ്ം PAN െമ്പറ്കും വിലാസവ്കും ഇെി 
മ്കു്രൽ െിർ്ന്ധമാണട് (10B, ഇൻകം ടാകട് സട് ആക്റ്ട്). അ്രിൊൽ പാലിയം ഇന്്യയ്ക്കു സംഭാവെ െൽക്കു
ന്വർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ട് അയച്്കു ്രരാെനപക്.
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നിസെൈകായരകായ ഭിന്നപശഷി കിെപ്പുപരകാഗികചള പരി
െരിക്കുന്ന ചതകാഴിലിന് സർക്കാരിചറെ ഭകാഗത്തുനിന്ന് 
യകാചതകാരു ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നി്. സർക്കാരി
ചറെ ചതകാഴിലറ്് പദ്തിയിൽപ്കാലം ഇക്കൂട്ചര ഉൾ
ച്ടുത്കാത്ത് എന്തുചകകാണ്കാണ്?
സ്വന്ം ദിനെര്യകൾക്് െചറ്റകാരകാചള ആശ്യിക്കുന്നത് 
കകാരുണ്യവും െനുഷ്യത്വവും അർൈിക്കുന്ന കകാര്യെകാണ്. 
ഒരു െനുഷ്യൻ എത്പയകാ നിസെൈകായനകാവുപമ്പകാഴകാണ് 
അതിന് തയ്യകാറകാവുക. ഇന്നചത് കകാലഘട്ത്ിൽ ഒരു 
കുടുംബത്ിൽ അംഗങ്ങൾ കുറവും, പ്രകായെകായവരും, നി
ത്യപജകാലിക്് പപകാകുന്നവരുെകാകുപമ്പകാൾ അതിചലകാരകാൾ 
കിെന്നു പപകായകാല, പരിെരണത്ിന് പുറപെ നിന്നുള്ള
വരുചെ സൈകായം ആവശ്യംവരും.
പലപ്കാഴും സകാമ്പത്ിക ഭദ്രത ഉണ്കായിചക്കാള്ളണചെ
ന്നി്. ജറീവിതത്ിചറെ പകാതി വഴിയിൽ അപകെങ്ങൾ
ചകകാപണ്കാ പരകാഗങ്ങൾചകകാപണ്കാ വറീണുപപകായവർ കു
ടുംബത്ിചറെ അത്കാണിയകായവർ കൂെിയകാകുപമ്പകാൾ 
അവരുചെ െികിത്സ, െരുന്ന് ഇത്യകാദി കകാര്യങ്ങളും കുടും
ബചച്ചലവുകളും നഴ് സിങ് ചെലവും എ്കാംകൂചെ ആ കു
ടുംബത്ിചറെ സകാമ്പത്ിക ഭദ്രതചയ തകിെം െറിക്കും.
സകാെകാന്യ തുകയ്ക്ക് ഒരു പരിെകാരികചയ, ചൈൽ്ചറ വയ്ക്ക
ണചെങ്ിൽ അത് നകാട്ിൽ കിട്കാനുെി്. അങ്ങചന വരു
പമ്പകാൾ, പലപ്കാഴും കച്ചവെ ലക്്യം ലകാക്കാക്ി പ്രവർ
ത്ിക്കുന്നവർ നെത്തുന്ന പൈകാം നഴ് സിംഗ് പകന്ദ്രങ്ങചള
യകാണ് പരകാഗികൾ ആശ്യിപക്ണ്ി വരുന്നത്. നഴ്ിങ്, 
വറീട്പജകാലി, ഗർഭപരിെരണം എചന്നകാചക് തരംതിരി
ച്ച് പജകാലിക്് ആചളചക്കാടുക്കുപമ്പകാൾ ദറീർഘകകാല െി
കിത്സചകകാണ്് കെംവച്ചും പണയച്ടുത്ിയും ശകാരറീരി
കെകായും െകാനസികെകായും തളർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്ിക്് 
ഒന്നുടുക്കാൻ, ഉണ്കാൻ, കുളിക്കാൻ, തകാങ്ങിചയഴുപന്നൽ
ക്കാൻ ഒരു സൈകായിയുചെ ആവശ്യത്ിന് സർക്കാർപ

ദ്തികൾ ഒന്നും ഉപകകാരത്ിന് ലഭിക്കുന്നി്.
സർക്കാരിചറെ പിന്തുണ ഉറ്് ലഭിക്കാനി്കാത് 
ഇത്രം പജകാലിക്് പപകാകകാൻ നകാട്ിൽ ഒരു െനുഷ്യരും 
തയ്യകാറുെി്. പരകാഗിയകാചയകാരകാൾ സ്വന്ം ശരറീരവും 
വകായും വയറും ചവെി്കാക്കാൻ ഒരു ഹക സൈകായത്ിന് 
പതിനകായിരക്ണക്ിന് തുക ചെലവഴിച്ചു തെിഴ് നകാ
ട്ില നിന്നും ബംഗകാളില നിന്നുംവചര ആചള പജകാലിക്കു 
വയ് പക്ണ്ി വരുന്നു.
സ്വന്ം ചെലവിൽ ആചള വയ്ക്കുപമ്പകാൾ ആ കുടുംബ
ത്ിന് അെിത ഭകാരംവരുത്കാചത ഒരു ഹകത്കാ
ങ്ങകാവകാൻ സർക്കാർ െനസ്സുവച്ചകാൽ നെക്കുന്ന കകാര്യ
െകാണ്. നകാട്ിൻപുറങ്ങളിൽ സകാധകാരണപജകാലികൾ 
ചെയ്തു നെക്കുന്നവർ പരകാഗറീ പരിെരണത്ിന്, ഒരു ഹക 
സൈകായത്ിന് എന്നു പറയുപമ്പകാൾ വരകാൻ െെിക്കുന്നു. 
ഇത്രം പജകാലിക്കാർക്് സർക്കാർ സംരക്ണം, സകാ
മ്പത്ിക സൈകായം ലഭിക്കാനി് എന്നതുതചന്നയകാണ് 
ഇതിന് പ്രധകാന കകാരണം!
അതുപപകാചല ഭിന്നപശഷിക്കാർക്് വറീൽചെയർ, െറ്റ് 
യകാത്കാസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഏർച്ടുത്ിചക്കാടു
ക്കുപമ്പകാൾ ചപയിൻ ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
പരകാഗികൾക്് ഏറിവന്നകാൽ വകാട്ർ ചബഡ്, ഇലക്ടിക് 
ചബഡ് മുതലകായ സൗകര്യങ്ങളകാണ് ഏർച്ടുത്ിയി
ട്ള്ളത്. എന്നകാൽ ദറീർഘകകാലം കിെ്ിലകായ പരകാഗി
കൾക്് പവണ് പെകായ് ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങപളകാടു കൂെിയുള്ള 
ആധുനിക കട്ിൽ തയ്യകാറകാക്കുന്നതിപനകാ വകാങ്ങുന്നതിപനകാ 
സർക്കാരിചറെ യകാചതകാരു ധനസൈകായ പദ്തികളും നി
ലവിലി്. 
ഈ വിഷയത്ിപലക്് സർക്കാരിചറെ ശ്ദ്പതിയണം 
എന്നകാണ് ദറീർഘകകാല കിെപ്പുപരകാഗി എന്നനിലയിൽ 
എനിക്് പറയകാനുള്ളത്.

മാെ ബാലകൃഷ്ണന്

കത്ത്ക്

സംഭാവെകൾ െൽക്കുന്വര്കുനട തശദ്ധയ്കട്
പാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് സംഭകാവന നൽകുന്നവർക്് 
നന്ദി. നിങ്ങചളപ്കാചല ന് െനസ്സുളള ഒരുകൂട്ം 
പപരുചെ സൈകായപത്കാചെയകാണ് ഈ സ്കാപനം 
നെത്ിചക്കാണ്ടുപപകാകുന്നത്. ബകാങ്് വഴിപയകാ 
െണി ഓർഡറകാപയകാ ചെക്കാപയകാ അയയ്ക്കുന്നവർ, 
പണം അയച്ചതിനുപശഷം ഞങ്ങചള വിവരം 

അറിയിക്ണചെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസറീത് 
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദകായ നികുതി പരഖകൾക്കു 
പവണ്ിയുെകാണ് ഇത്. സൈകരിക്കുെപ്കാ. ബന്ധ
ച്െകാനുള്ള പ�കാൺ: 9746745504. ഇചെയിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭകാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബകാങ്് വിവരങ്ങൾ പപജ് 21ൽ).

സർക്ാരിനറെ തശദ്ധ പ്രിയണം
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ന്ൾ തറീവ്രെകായി ഒരു കകാര്യം ആഗ്രൈിച്ചകാൽ, 
അത് സ�ലെകാക്കുന്നതിനകായി ചുറ്റുപകാടുമുള്ള 

എ്കാ ശക്ികളും നപ്കാചെകാ്മുണ്കാകുചെന്ന് പൂർ
വസൂരികൾ വ്യക്െകാക്ിയിട്ണ്്. പെഘകാലയയിചല 
ഷിപ്കാങ്ങിൽ ജനിച്ച ബഷറീഷ ഹെനിചറെ ജറീവിതം 
ഈ വകാക്കുകളുചെ സകാക്്യപത്െകാണ്. സ് കൂൾപഠന 
പവളയിൽത്ചന്ന ഒരു പസകാഷ്യൽ വർക്റകാകണചെ
ന്നകായിരുന്നു ബഷറീഷയുചെ ആഗ്രൈം. അതിനകായി 
ബിരുദ-ബിരുദകാനന്ര തലങ്ങളിൽ സകാമൂൈ്യ പ്രവർ
ത്നം ഐച്ഛിക വിഷയെകായി തിരചഞ്ടുത്തു. തു
െർന്ന് ഏചതങ്ിലം ആപരകാഗ്യ പകന്ദ്രം തചറെ കർ്
രംഗെകാക്കാനും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു.
''ഉന്നത പഠനത്ിനു പശഷം, സമൂൈത്ിചല അവശ 
വിഭകാഗത്ിൽച്ട്വരുചെ ആപരകാഗ്യ പരിെരണ 
യത് നങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരു സന്നദ് സംഘെ
നയിൽ പെർന്ന് ഞകാൻ പ്രവർത്നെകാരംഭിച്ചു. പിചന്ന 
പനകാർത്് ഈപസ്റൺ ഇന്ദിരകാഗകാന്ധി ററീജിയണൽ 
ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് ഓ�് ചൈൽത്് ആന്ഡ് ചെഡിക്ൽ 
സയൻസിചല (NEIGRIHMS) അത്യകാൈിത വി
ഭകാഗത്ിൽ ചെഡിക്ൽ പസകാഷ്യൽ വർക്റകായി 
പജകാലിയിൽ പെർന്ന് പസവനെനുഷ്ിക്കുപമ്പകാൾ, 
സൈപ്രവർത്കയകായ സിസ്റർ ബിൽചഷബയിൽ 
നിന്ന്, യകാദൃശ്ചികെകായകാണ്, സകാന്്വനപരിെര
ണചത്ക്കുറിച്ച് പകൾക്കുന്നത്. ഈ പെഖലചയ
്റ്റി അറിയകാനുള്ള ആകകാംക്പയകാചെ, ഇറെർചന
റ്റിൽ പരതകാൻ തുെങ്ങി. അറിയുപന്കാറും സകാന്്വന 
പരിെരണ പെഖലയിൽ പ്രവർത്ിക്കാനുള്ള അെ
ങ്ങകാത് ആഗ്രൈം െനസെിചന െഥിച്ചുചകകാപണ്യിരു
ന്നു. അങ്ങചനയിരിപക്, ഭകാഗ്യവശകാൽ നറീഗ്രിംസിചല 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ യൂണിറ്റിൽ ഒചരകാഴിവുചണ്ന്ന 

വിവരം അറിയകാനിെയകായി. ഉെൻതചന്ന, ആ ഒഴി
വിപലക്് ഞകാൻ അപപക് സെർ്ിക്കുകയും, ആഗ്ര
ൈിച്ചതുപപകാചല എചന്ന ചതരചഞ്ടുക്കുകയും ചെയ്തു.
സകാന്്വന പരിെരണ രംഗത്് വ്യക്ിമുദ്ര പതി്ിച്ച, 
എചറെ െകാർഗ്ഗദർശി കൂെിയകായ പഡകാ. പ്രിത്വിസ് ഭട്കാ
െകാര്യയുചെ കറീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കാനുള്ള ഭകാഗ്യവും 
എനിക്കുണ്കായി. ഈ പെഖലയിൽ എചന്ങ്ിലം പ്ര
വർത്നം എനിക്് കകാഴ്ചചവയ്ക്കകാൻ കഴിയുന്നുചണ്
ങ്ിൽ, അതിനു കകാരണം െൈകാനകായ ആ പഡകാക്ടർ 
നൽകിയ പ്രപെകാദനവും െകാർഗ്ഗനിർപദശങ്ങളുെകാണ്. 

ആത്മമിത്രം വിട 
പറയ്കുനമ്പാൾ

സഹയൊപതികർ

പാലിത്െറ്റിവക് പ്കെറിൽ താല്പര്യമുള്ള സ്ാപനങ്ങളം വ്യക്ികളമാെി സഹകരിച്ക്, അതതു 
സ്ലത്തു പാലിത്െറ്റിവക് പ്കെർ തുടങ്ങാന് പാലിെം ഇന്്യ പ്രവർതേിക്ാറുണ്ക്. അങ്ങപ്ന തു
ടങ്ങിെ ഒരു സ്ാപനമാണക് ഷിത്ല്ാങ്ങിപ്ല പ്രസിദ്മാെ ത്നാർതേക്-ഈസ്റക് ഇന്ിര ഗാന്ി റീ
ജിെണൽ ഇന്സ്റിറ്റയൂട്ക് ഓഫക് പ്ഹൽതേക് ആന്�ക് പ്മ�ിക്ൽ സെന്സസിപ്ല (NEIGRIHMS) 
പാലിത്െറ്റിവക് പ്കെർ പ്സന്റർ. അവിടപ്തേ ത്സാഷ്യൽ വർക്റാെ ബഷീഷ സ�നിന്പ്റ 
അനുഭവം വാെിക്കൂ. 
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സകാന്്വന പരിെരണചത്ക്കുറിച്ചുള്ള നൂതനെകായ 
അറിവുകൾ സ്വകായത്െകാക്കാനും, െറ്റു തകാത്പര്യങ്ങ
ചളകാചക് െകാറ്റിചവച്ച്, ഇതിൽതചന്ന ശ്ദ് പകന്ദ്രറീക
രിക്കാനുമുള്ള അപദേൈത്ിചറെ ഉപപദശം, ഞകാൻ ശി
രസെകാവൈിക്കുകതചന്ന ചെയ്തു.
സകാന്്വന പരിെരണ രംഗചത് അനുഭവങ്ങൾ, 
എചറെ ജറീവിതത്ിൽ പുതിയ വകാതകായനങ്ങൾ തു
റക്കാൻ അവസരപെകി. െകാരകെകായ പരകാഗങ്ങൾക്കു 
മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന നിർധനരകായ പരകാഗികളും 
അവരുചെ ൈതകാശയരകായ കുടുബകാംഗങ്ങളും കെന്നു 
പപകാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ െനസെിലകാക്കാനും അവപരകാ
ചെകാ്ം പെർന്നുനിന്നുചകകാണ്് ആശ്വകാസത്ിചറെ  
ചെറുകിരണചെങ്ിലം അവരിചലത്ിക്കാനും കഴി
യുന്നതിൽ ഞകാൻ കൃതകാർത്ഥയകാണ്. ഒരു പസകാഷ്യൽ 
വർക്ചറന്ന നിലയിൽ വിഭിന്ന സകാൈെര്യങ്ങൾ 
അഭിമുഖറീകരിപക്ണ്ി വന്നിട്ണ്്. എചറെ  ഹൃദയ
ചത് ഇപ്കാഴും െഥിക്കുകയും എചറെ  ചതകാഴിൽ വൃത്ി
യിലം ജറീവിതത്ിലെനറീളവും അനുരണങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരനുഭവം, ഇത്രുണത്ിൽ പറ
യകാതിരിക്കാൻ കഴിയി്.
എചറെ  പജകാലിക്ിചെ രക്കാർബുദം ബകാധിച്ച ആറു 
വയസ്സുകകാരിയകായ ഒരു ചപൺകുട്ിചയ കണ്ടുമുട്കാനി
െയകായി. െചറ്റകാരകാശുപത്ിയിൽ നിന്നു തുെർെികിത്സ
യ്ക്കകായി ഞങ്ങളുചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ യൂണിറ്റി
പലക്് റ�ർ ചെയ്യച്ട്തകായിരുന്നു അവൾ. പ്രകായം 
ചകകാണ്് ശിശുവകായിരുചന്നങ്ിലം ചുരുങ്ങിയ ദിവസ
ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവൾ എനിക്കു പകർന്നുതന്ന െൈ

ത്കായ െില പകാഠങ്ങൾ, ചതകാഴിൽ വൃത്ിയിൽ െകാ
ത്െ്, എചറെ  വ്യക്ി ജറീവിതത്ിലം ചെലത്ിയ 
സ്വകാധറീനം വിവരണകാതറീതെകാണ്. ആ കുഞ്നുജത്ി 
ഇപ്കാൾ നപ്കാചെകാ്െി്. സങ്റീർണെകായ ഈ പ്ര
പഞ്ചത്ിചറെ  സൃഷ്ടികർത്കാവകായി കരുതുന്ന ഹദവ
ത്ിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാനും, കിട്ന്ന പവളകളിചലകാ
ചക്, സുഹൃത്തുക്പളകാടും കുടുംബകാംഗങ്ങപളകാടുചെകാ്ം 
അലിഞ്് പെരകാനും, പ്രത്യകാശയുചെ കിരണങ്ങൾ 
അവരിൽ ഉദേറീപി്ിക്കാനും എചന്ന പഠി്ിച്ചത് 
അവളുചെ ഹൃസ്വചെങ്ിലം ധന്യെകായ ജറീവിതെകാണ്. 
ഹധര്യവും ഹസ്ര്യവും എന്നിൽ സന്നിപവശി്ി
ച്ചത്, ആ കുരുന്നു െകാലകാഖയകാണ്. െരണത്ിചറെ  പെി
വകാതിൽക്ൽ നിൽക്കുപമ്പകാഴും അവൾ െപനകാബലം 
കകാത്തു സൂക്ിച്ചു. മുഖത്് ശകാന്ത കളിയകാെിയിരു
ന്നു. െരണകാന്രം തചറെ  സ്കാനം സ്വർഗ്ഗത്ിലകാ
യിരിക്കുചെന്ന് അവൾക്കുറപ്പുണ്കായിരുന്നു. ഇളംകകാ
റ്റിൽ വർണ്ശലഭങ്ങൾ പകാറി നെക്കുന്ന, നകാനകാതരം 
കളി്കാട്ങ്ങളും കളിക്കൂട്കകാരുമുള്ള, ആ െകായികപലകാ
കപത്ക്് െകാലകാഖെകാർ തചന്ന ആനയിക്കുചെന്നും 
അവൾക്കുറപ്പുണ്കായിരുന്നു. വിെപറയലിചറെ  വിൈ്വ
ലതയിൽ കഴിഞ് എചന്ന ആശ്വസി്ിക്കാചനന്ന 
വണ്ം, എചറെ  കകാതുകളിൽ അവൾ അവസകാനെകായി, 
സ് പനൈെസൃണെകായി െന്തിച്ചു: ''ദറീദി. നിങ്ങചളന്നും 
എചറെ  ആത്മെിത്െകായിരിക്കും.''

(വിവര്ത്നം: ജി ബകാലെന്ദ്രൻ, പവകാളറെിയർ, 
പകാലിയം ഇന്്യ).

ത്ലാക ത്വാളറെിെർ ദിനത്തോടനുബന്ിച്ക് �ിസംബർ അഞ്ിനക് പാലിെം ഇന്്യയം സ്റ്റു�റെക്സക് 
ഇനിത്ഷ്യറ്റിവക് ഇന് പാലിത്െറ്റീവക് പ്കെറും (എസക്.ഐ.പി.സി) സംയക്മാെി  'Why Volunteer' 
എന്ന വിഷെം ആസ്പദമാക്ി രാവിപ്ല 10 മണിക്ക് ഓൺസലന് ത്ടാക്ക് ത്ഷാ സംഘടി്ിച്ചു. യ
സണറ്റ�ക് ത്നഷന്സക് സസസ്റനബിൾ പ്�വലപക് പ്മറെക് കൗൺസിൽ, ഇന്്യയപ്ട എകക് സികയൂ
ട്ീവക് �െറക്ടർ അവിനാഷക് അത്ോകക് ആണക് �ർച്യ്കക് ത്നതൃത്വം നൽകിെതക്. വിദ്യാർത്ികളം 
ത്വാളറെിെർമാരും സജീവമാെി പപ്ങ്ടത്തു. 
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എ ന്ന വ സ കാ ന ി ക്കു ന്ന , 
നയൂസിലകാൻഡിചല പഗകാ
ത്െകായ െപവകാറിയുചെ 
ഗകാനം ഉദ്രിച്ചു ചകകാണ്് 
അപദേൈെത് ഒന്നുകൂെി 
ബലച്ടുത്ി. 
െനസ്സു ചതകാട്നുഗ്രൈിച്ച് 
ഉദ്ഘകാെനം ചെയ്തത് പ്ര
ശസ്ത സംഗറീതജ്ഞൻ 
ശങ്ർ െൈകാപദവൻ. പരി
െരണത്ിലള്ളവരുചെ 
മുഖത്് ഒരു പുഞ്ചിരി 
ചതളിക്കാനകായി ശങ്ർ െൈകാപദവൻ അക്കാഡെി 
(എസ്എംഎ) നെത്തുന്ന ' 'എസ്എംഎ നിർ
വ്വകാണ''യിലൂചെ പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി പെർന്നു 
പ്രവർത്ിക്കാൻ കഴിഞ്തിൽ സപന്കാഷം പങ്ി
ടുകയും, പരകാഗത്ിന് ആശുപത്ികളിൽ െികിത്സ 
ലഭിക്കും എന്നകാൽ െകാനസിക-സകാമൂൈിക പ്രശ് ന
ങ്ങൾക്കുകൂെി പരിഗണന നൽപകണ്തിചറെ ആവ
ശ്യകത ചൂണ്ിക്കാട്കയും ചെയ്തു. ശങ്ർ െൈകാപദവൻ 
അക്കാഡെിയിചല യഷ് െിട്ച്ടുത്ിയ പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ പുതിയ തറീം പസകാംഗ്, െറീെംഗങ്ങൾ ആല
പിച്ചു.
സുന്ദര നിെിഷങ്ങളിൽ നിറെനപസെകാചെ ഹവസ് ചെ
യർചപഴ് സൺ പൂനം ബഗകായ് എത്ിച്ച പകക്് മുറിച്ചു 
ചുറ്റും നിന്നവർക്് പങ്കു വച്ച് പഡകാ. രകാജപഗകാപകാൽ 
പരിപകാെിക്് െധുരം പകർന്നു.
പിറന്നകാളുകൾ ആപഘകാഷിക്കുപമ്പകാൾ ഒരു തിരിഞ്ഞു 
പനകാട്ത്ിചറെ ആവശ്യകത ചൂണ്ിക്കാട്ി, മുൻ െറീ�് 
ചസക്രട്റിയും പകാലിയം ഇന്്യ രേസ്റിയുെകായ എസ്. 
എം. വിജയകാനന്ദ്. ഗവചമെറെിചന സ്വകാധറീനി
ക്കാൻ കഴിഞ്തിലൂചെ നിലവിൽ വന്ന സകാന്്വന 
പരിെരണ നയചത്ക്കുറിച്ചും പഞ്ചകായത്തുകളിലൂ
ചെയും ക്യൂണിറ്റി ചൈൽത്് ചസറെറുകൾ വഴി

തപായപൂർത്ിയായ 
പാലിയം ഇന്്യ
എസക്. ലളിത 

സ് പനൈവും കരുണയും ദയയുചെകാചക്യകായി 
നെന്നും ഓെിയും പകാലിയം ഇന്്യ സകാന്്വന 

പരിെരണത്ിചറെ പതിചനട്കാം വയസെിപലക്്. 
ഡിസംബര് 15ന് നെന്ന ഓണ്ഹലന് ആപഘകാഷ
ങ്ങള്ക്് ലിജയുചെ പ്രകാർത്ഥനപയകാചെ തുെക്ം. ഓപരകാ 
ജന്മദിനവും ഓപരകാ സ്കാനെകാചണന്ന് ഓർ്ി്ിച്ചു 
ചകകാണ്് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ൈയൂെൻ റിപസകാഴ് സസ് 
പെധകാവി കിപഷകാർ കുെകാർ, പരിപകാെിയിപലക്് എ്കാ
വചരയും സ്വകാഗതം ചെയ്തു.
പകാലിയം ഇന്്യചയ ഇവിെം വചര എത്ിക്കാൻ 
അക്റീണം പ്രവർത്ിച്ചവചരക്കുറിച്ചും ലക്്യം പന
െകാനുള്ള തുെർന്നുള്ള പ്രവർത്നങ്ങചളക്കുറിച്ചും 
ഇതുവചര ഒരു ലക്ം ആൾക്കാചര പസവിക്കാൻ 
കഴിചഞ്ങ്ിൽ 10 ദശലക്ം പപചരക്കൂെി സൈകാ
യിക്കാൻ നമുക്് കഴിയുചെന്നും തിരക്ിനിെയിൽ, 
കഷ്ടച്ടുന്ന പരകാഗികചളയും കുടുംബങ്ങചളയും െറക്
രുചതന്നും എ്കാവചരയും അഭിസംപബകാധന ചെയ്തു 
ചകകാണ്് ചെയർെകാൻ പഡകാ. എം.ആർ. രകാജപഗകാപകാൽ 
ഓർ്ി്ിച്ചു. 'What is the most important thing in 
the world? The people, the people, the people' 

�ൊലിയം കണ്ൊെി
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യുചെകാചക് ഒരുപകാെകാളുകളിൽ ഇതിചറെ ഗുണങ്ങൾ 
എത്ിക്കുവകാൻ കഴിഞ്തിചന്റ്റിയും സംസകാരിച്ച 
അപദേൈം കൂട്കായുള്ള പ്രവർത്നചത്ക്കുറിച്ച് ഓര്െി
്ിക്കുകയും ആചരയും വിട്കളയരുചതന്നും ഒരുപകാെ് 
മുപന്നകാട്് പപകാകകാനുചണ്ന്നും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് 
എ്കായിെവുചെത്കാൻ കഴിയുചെന്നും അതിനകായി 
എൻ.ജി.ഒ ശംഖല വിപുലറീകരിച്ച് ഇന്്യ മുഴുവൻ 
ഇതിചറെ പ്രപയകാജനം എത്ിക്കാൻ ശ്െിക്ണചെ
ന്നും ചൂണ്ിക്കാട്കയും ചെയ്തു. 
നിറയൗവ്വനത്ിപലക്് കെക്കുന്ന പകാലിയം ഇന്്യ
യ്ക്ക് ശക്ി നൽകുന്ന പല വ്യക്ിത്വങ്ങളും കരുതൽ 
കിട്ിയ ആൾക്കാരുെകാണ് ഈ സ്കാപനചത് മുപന്നകാ
ട്് ചകകാണ്ടു പപകായചതന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പനട്
ങ്ങൾ ലക്്യെിെണചെന്നും രേിവകാൻഡ്ം ഇൻസ്റിറ്റയൂ
ട്് ഓ�് പകാലിപയ
റ്റ റീ വ്  സ യ ൻ സ
സിചറെ (െിപ് സ്) 
അ ഡ റീ ഷ ണ ൽ 
ഡയറക്ടർ പഡകാ. 
സു ന ി ൽ  കു െ കാ ർ 
പറഞ്ഞു. പകാലിയം 
ഇ ന് ്യയ ി ൽ 
സ്കാനം നൽകി
യതിന്, പിന്തുണ 
ന ൽ ക ി യ ത ി ന് 
നന്ദിയും മുപന്നകാട്ള്ള 
പ്രവർത്നത്ിന് 
ആശംസയുെർ്ിച്ച് 
പപകാളിസി-സ്ടകാചറ്റ
ജിക് പകാർെ്ണർഷി
്് വിഭകാഗം പെധകാവി സ്മൃതി റകാണയും ആയുരകാപരകാഗ്യ 
സൗഖ്യങ്ങൾ പനർന്ന് പസ്ററ്റ് �സിലിപറ്റഷൻ െറീം 
പെധകാവി ശകാലിനി അപറകാറയും ഒ്ംകൂെി.
കെന്നു പപകായ 18 വർഷചത് യകാത്യുചെ വറീഡിപയകാ, 
കരുതലിചറെ ഒരു ലഘുെിത്ം വരച്ചുകകാട്ി. 10 ദശല
ക്ം ആളുകളിപലക്് സകാന്്വന പരിെരണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ എത്ിക്കുന്ന പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ദർശ
നചത്ക്കുറിച്ചും, കണ്ിനു കുളിപരകുന്ന പച്ചപ്പുള്ളതും 
സ്വന്ം ഗൃൈചത്പ്കാചല സുരക്ിതത്വം നൽകുന്ന
തുെകായ ഒരിെം സ്വന്െകാക്കുന്നതിചനക്കുറിച്ചുമുള്ള പദ്
തികൾ പങ്കുവച്ചു സി.ഇ.ഒ കിപഷകാർ നകായർ.
ജറീവനക്കാചര പ്രതിനിധറീകരിച്ച പ്രറീത, ഷറീബ 
എന്നിവരും പരിെരണ കുടുംബകാംഗങ്ങൾക്കു പവണ്ി 
പ്രറീത പതകാന്നയ്ക്കൽ, ഗറീത കുെകാരി, ബിജു െകാന്നകാങ്ര, 
അജിൻ പൂവകാർ എന്നിവരും സന്നദ് പസവകർക്കു 
പവണ്ി രെിപഗഡിയർ ഉ്ൻ പജകാൺ, രെ രകാെപ്ര
സകാദ്, കൃഷ്ണരകാജ് നമ്പ്യകാർ എന്നിവരും ആശംസകൾ 
പനർന്നു. െകാറിയ സകാൈെര്യത്ിൽ െകാറ്റകാൻ കഴി
യുന്ന െില കകാര്യങ്ങചളക്കുറിച്ചും പരിസ്ിതി സൗ

ഹൃദെകായി ചെയ്യകാൻ കഴിയുന്ന െില ശറീലങ്ങചളക്കു
റിച്ചുമുള്ള സൗത്് ററീജ്യണൽ പകകാ-ഓർഡിപനറ്റർ  
വിഷ്ണു പി.ആര്. ചറെ ലഘു പ്രഭകാഷണം ശ്പദ്യെകായി.
ഈ പരിപകാെിയിചല ആകർഷകയിനം, ''കരുണകാ
ഞ്ജലി'' എന്നു നകാെകരണം ചെയ്ത, പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ കൾച്ചറൽ പ�കാറത്ിചറെ ഉദ്ഘകാെനെകായിരു
ന്നു. കരുണയുചെ കൂപ്പുഹക എ്കാവരിപലക്കും നിറ
െനപസെകാചെ എത്ിക്കുന്നതിന് ഒരു ശ്െം. കഴിവുറ്റ 
ഒരു െറീം പകാലിയം ഇന്്യകാ കുടുംബത്ിലചണ്ന്നും 
എ്കാവചരയും ഒരുെിച്ച് ഒപര പവദിയിചലത്ിക്കാനും 
എ്കാവർക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകകാനുമുള്ള ശ്െെകാ
ചണന്നും ഉദ്ഘകാെനത്ിനു മുപന്നകാെിയകായി െിപ് സ് 
എക് സികയുട്റീവ് ഡയറക്ടർ െപനകാജ് ജി.എസ്. സൂെി
്ിച്ചു. ''കരുണകാഞ്ജലി''യുചെ ഉദ്ഘകാെനം ''പലകാകം 

മുഴുവൻ സുഖം പക
രകാനകായ് ' '  എന്ന 
ഗ കാ ന െ കാ ല പ ി ച്ചു 
ചകകാണ്് െലയകാളിക
ളുചെ പ്രിയ ഗകായിക 
പഡകാ. ചക.എസ്. 
െ ിത് നിർവ്വൈി
ച്ചു. അപതകാചെകാ്ം 
പകാലിയം ഇന്്യ
യ്ക്ക്  പതിചനട്കാം 
വകാർഷിക ആശം
സകളും പനർന്നു.
ര കാ പ ജ ഷ്  കു റ്റ ി
ച്ച ൽ  ആ ല പ ി ച്ച 
െപനകാൈര ഗകാന
പത്കാചെ കലകാപരി

പകാെികൾക്് തുെക്ം കുറിച്ചു. പിന്നറീടു നെന്ന പരി
പകാെികൾ ഹവവിധ്യംചകകാണ്ടും െികവുചകകാണ്ടും പശ്
ഷ്െകായിരുന്നു. ഭകാരതനകാെ്യം, ഗകാനങ്ങൾ, ഉപകരണ 
സംഗറീതം, നൃത്ം, കവിതകൾ, കഥകൾ, സ് കിറ്റ്, 
ചപയിറെിംഗ്, ജറീവിത വിജയകഥ, ഡബ് സ്മകാഷ്, 
നകാെകം തുെങ്ങി എ്കാം െികവുറ്റതകായിരുന്നു.
പരിപകാെിയിൽ പചങ്ടുത് ഏവർക്കും ബകാബു നന്ദി 
പറഞ്ഞു. ആങ്റിംഗിലൂചെ ശ്റീപ്രിയയും ശരത്തും, സകാ
പങ്തികത ഭദ്രെകാക്ി പിന്നിൽ പ്രവർത്ിച്ച വിഷ്ണുവും 
െറീമും, മുന്നിലം പിന്നിലെകായി പ്രവർത്ിച്ച പകാലിയം 
ഇന്്യയിചല െറ്റപനകം അംഗങ്ങളും അവരവരുചെ 
െികവു ചതളിയിച്ചു.
പനരിട് കകാണകാൻ പറ്റകാത് സകാൈെര്യത്ിൽ ഓൺ
ഹലനകാചയങ്ിലം ഒത്തുപെരകാനകായതിലം, പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ പതിചനട്കാം വകാർഷികം എന്ന ഈ 
വിശിഷ്ട മുഹൂർത്ത്ിൽ പചങ്ടുക്കാനകായതിലം 
ഏവരും സപന്കാഷം പ്രകെി്ിച്ചു.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറും സൈയകാത്
യുചെ അപസകാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററുെകാണ് പലഖിക).
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പാലിനയറ്റീവട് നകയർ ൌനടേഷൻ 
നകാഴട് സ്കുകൾ (ഓൺഹലൻ)

ത്�ാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കും ആപരകാ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റുള്ളവർക്കും 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സുകൾ സം
ഘെി്ിക്കുന്നു. ് കാസെ് റൂം പകകാഴ് സകായി ആവി
ഷ് കരിച്ച പരിശറീലന പരിപകാെികൾ പകകാവി
ഡിചറെ സകാൈെര്യത്ിൽ ചപ്രകാജക്റ് എപക്കാ
യുചെ സൈകായപത്കാചെ ഓൺഹലനകായി നെ
ത്തുകയകാണ്. പകരളത്ിനകത്തും പുറത്തും 
നിന്നകായി ഓപരകാ പകകാഴ് സിലം  നൂപറകാളം പപർ 
പചങ്ടുക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ അെിസ്കാന തത്വ
ങ്ങൾ െനസെിലകാക്കാൻ തകാത്പര്യമുള്ള പഡകാ
ക്ടർെകാർക്കു പവണ്ിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ 
(FCPM). പയകാഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് 
/ ബി.ഡി.എസ്; ചെഡിക്ൽ/ ചഡറെല 
കൗൺസിൽ ചറജിസ് പരേഷൻ. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ നഴ് സിംഗ് എന്ന 
വിഷയചത് ആസ്പദെകാക്ി തയ്യകാറകാക്ിയ 
പരിശറീലന പരിപകാെിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് നഴ് സിംഗ് 
(FCPN). പയകാഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് 
/ ജി.എൻ.എം; നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ ചറ
ജിസ് പരേഷൻ. 

ആപരകാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവകാ 
പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവർക്കു 
പവണ്ി (ഉദകാൈരണം: പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, 
�ിസിപയകാചതറകാ്ിസ്റ്, ഹസപക്കാളജി
സ്റ്, �കാർെസിസ്റ്, പവകാളറെിയർ) പകാലിയം 
ഇന്്യ നെത്തുന്ന പകകാഴ് സകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ (FCPC). 
പയകാഗ്യത: ബിരുദധകാരി. 
ഓപരകാ ആഴ്ചയും ഒന്നര െണിക്കൂർ വറീതമുള്ള 
ഒപന്നകാ രപണ്കാ ചസഷനുകൾ എന്ന രറീതിയി
ലകാണ് ്കാസുകൾ ക്രെറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കൂെകാചത പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ മുൻപ് പരി
ശറീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിരേഷർ പകകാഴ് സും 
ഓപങ്കാളജിസ്റ്റുകൾക്കായി ചപയിൻ െകാപനജ്ചെ
റെ് പകകാഴ് സും നെത്തുന്നുണ്്. 
ഈ പകകാഴ് സുകചളക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയകാ
നകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ്  
(https://palliumindia.org/events), പ�
സ്ബുക്് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കകാണുക. വിവരങ്ങൾ 
ഈചെയിലിൽ ലഭിക്കാനകായി പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ നയൂസ് ചലറ്ററിനകായി സബ് സ് ഹക്രബ് 
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങൾക്് എഴുതുക: tipsecho@
palliumindia.org



ത്ദേീെതല പ്രവർതേനതേിപ്റെ ഭാഗമാെി പാലിെം ഇന്്യയപ്ട 
ടീമംഗങ്ങൾ വിവിധ സ്ലങ്ങളിപ്ല പാലിത്െറ്റീവക് പ്കെർ 

സംഘടനകളം വ്യക്ികളമാെി ത്�ർന്നു പ്രവർതേിക്കുന്നു. 

സിക്ിം അമൃതക് സർ

ത്കാെമ്പത്തൂർ

ത്കാെമ്പത്തൂർ

സിക്ിം സിക്ിം



Printed & Published by Dr. M.R. Rajagopal on behalf of Pallium India Trust, and Printed at Chasimar, Convent Lane,  
G.H.Junction, Trivandrum - 695001 and Published at T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65. Pothujanam Lane, 

Kumarapuram, Medical College P.O., Trivandrum - 695011. Editor: Dr. M.R. Rajagopal.

Sahayatra Monthly, 
Published January 5, 2022 
hne 20 cq]

RNI.No.KERMAL/2009/30023
Registered KL/TV(N)/657/2021-2023

Licensed to post WPP KL/TV(N)/WPP/242/2021-23


